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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 21 de juliol de 2020.
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 21 de juliol de 2020
Hora d'inici: 13:13
Hora de finalització: 13:18
Lloc: Sala Santiago Costa
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)

Excusen la seva assistència:
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)

Assisteix també, la Sra. Sandra Andreu Febas, cap dels Serveis Econòmics per absència del
Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14
d'agost de 2019, els membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents
acords, tots ells per unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria general
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 14 DE JULIOL DE 2020.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 14 de juliol de 2020.
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2. INFORMAR FAVORABLEMENT SOBRE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA
MANCOMUNITAT GESTORA DELS RECURSOS HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE SALOU I DE
VILA-SECA.
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De conformitat amb la proposta de Secretaria general, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
En data 10 de juny de 2020 (RE núm. 8004330008-1-2020-013041-2), s’ha rebut el certificat de
l’acord de l’Assemblea General de la “Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics” dels
municipis de Salou i Vila-seca, celebrada el dia 28 de maig de 2020, sobre la modificació d’
estatuts perquè la Diputació de Tarragona emeti el corresponent informe preceptiu sobre
aquesta modificació, de conformitat amb l’article 44.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i article 120 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Aquesta mancomunitat està integrada pels municipis de Salou i Vila-seca.
La modificació dels estatuts aprovada inicialment per l’Assembla General de la Mancomunitat
afecta exclusivament a l’article 21 dels estatuts, i se centra exclusivament en l'adequació del
règim de funcionaris habilitats a les novetats introduïdes pel Reial Decret 128/2018, de 16 de
març. Addicionalment se suprimeix la previsió estatutària actual sobre provisió dels llocs de
treballs pels funcionaris habilitats dels municipis respectius, que amb el nou règim legal és un
supòsit reservat per a les mancomunitats eximides de les funcions reservades (article 10.4 del
RD 128/2018).

L’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i l’
article 115 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) reconeixen el dret dels municipis a
associar-se amb altres en mancomunitats, i juntament amb els articles 116 a 122 TRLMRLC i
els articles 48 a 50 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, es regulen els aspectes principals relatius al règim jurídic de les
mancomunitats de municipis, dels quals, entre d’altres, el procediment per a la seva creació i el
contingut dels estatuts reguladors.
La Secretaria General ha emès el corresponent informe sobre la modificació dels estatuts de la
"Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics”, pel qual considera que no afecta, ni en abast ni
en contingut, cap aspecte essencial del règim jurídic de la mancomunitat i s'ajusta totalment a
la vigent legislació aplicable, abans esmentada.
Fonaments de dret
Article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Articles 116 a 122 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 48 a 50 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Informar favorablement sobre la modificació dels estatuts de la “Mancomunitat Gestora dels
Recursos Hídrics”, aprovada inicialment per l’Assemblea General de data 28 de maig de 2020.
2.- Trametre, adjunt a l’acord que si escau s’adopti, l’Informe de la Secretaria General núm. 172
/2020, a la “Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics” per al seu coneixement i
consideració.
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3.- Notificar l’acord que si escau s’adopti a la “Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics”.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
3. APROVAR LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
GESTIONADES PER LA UNITAT DE CULTURA, PEL FOMENT I DIFUSIÓ DE
PUBLICACIONS LOCALS I COMARCALS O D’INTERÈS PER A LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA EDITADES DURANT L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
La Diputació de Tarragona manté l’interès, en el marc del seu àmbit competencial de l’article 36
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de contribuir de manera
activa i de recolzar financerament les demandes socials i econòmiques dels ens locals de la
demarcació de Tarragona i també de les persones i les entitats públiques i privades, per a la
qual cosa estableix, en el pressupost anual, una sèrie de línies de subvencions orientades a
objectius que incorporen a més polítiques socials inclusives.
En compliment dels mandats legals s’ha adaptat els procediments administratius vinculats a les
subvencions que concedeix la Diputació, i es van aprovar les Bases generals de subvencions
que introdueixen elements de tramitació electrònica que han de contribuir a simplificar i facilitar
els tràmits i la interrelació amb els beneficiaris, així doncs, la normativa pròpia i especifica de la
Diputació s’ha adaptat per tal d’oferir als beneficiaris el context adequat a les necessitats
administratives actuals.
Les Bases generals de Subvencions estableixen el marc normatiu i es complementen amb l’
aprovació de les convocatòries anuals específiques, que regulen cadascun dels procediments
referents a les subvencions.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions
3. Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4.
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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 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
6. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer .- Aprovar la següent convocatòria que regula el procediment administratiu per a la
concessió de subvencions per a any 2020, per part de la Diputació de Tarragona:
Subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la
demarcació de Tarragona editades durant l’any 2020
1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions als ajuntaments, i a
les persones físiques i jurídiques per el foment de les publicacions locals i comarcals i d’interès
per a la demarcació de Tarragona, així com totes aquelles que a criteri de la Diputació siguin d’
interès per a la difusió cultural de la demarcació de Tarragona, editades durant l’any 2020, amb
la finalitat de contribuir al foment de les esmentades publicacions.
2) Actuacions no subvencionables
a) Els llibres o altres publicacions, l’edició dels quals hagi estat subvencionada prèviament per
aquesta Diputació a través d’altres convocatòries o plans d’actuació.
b) Les reedicions, incloses les fetes en altres llengües, exceptuant aquelles en què l’última
edició dati de més de 20 anys.
c) Fullets i materials divulgatius o turístics, plànols, mapes, revistes locals i revistes temàtiques,
excepte les que se n’editin un o com a màxim dos números l’any, butlletins municipals,
programes de festes, llibres de text, catàlegs d’exposicions...
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.
3) Requisits i obligacions dels beneficiaris
Requisits dels beneficiaris
Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la
Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació
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de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la
justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la presentació de la
sol·licitud.
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El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Aquest requisit s’
acredita d’ofici per part de la pròpia Diputació.
Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:
Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
Generals de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material
gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
b) El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions se sanciona
d'acord amb la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
4) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva, mitjançant convocatòria oberta
5) Forma i termini de presentació de sol·licituds
La sol·licitud de subvenció dels ajuntaments s’ha de presentar electrònicament a:
https://seuelectronica.dipta.cat, seu electrònica de la Diputació de Tarragona, en model
normalitzat disponible a la mateixa seu.
La sol·licitud de subvenció de persones físiques i jurídiques s’ha de fer en model normalitzat
disponible a www.dipta.cat i s’ha de presentar en suport paper al Registre General de la
Diputació de Tarragona, amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 o del
correu electrònic registregeneral@dipta.cat.
I també es poden presentar per qualsevol altre mitjà dels establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’
octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Termini
La presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPT
i finalitza el 31 de desembre del 2020, sense possibilitat d’ampliació.
En el cas de les sol·licituds entrades el mes de desembre quan, per manca de temps material,
no es pugui dur a terme la tramitació administrativa, aquestes sol·licituds es tramitaran el mes
de gener de l’any següent i aniran a càrrec de la convocatòria de l'any 2021, sempre que hi
hagi suficient consignació pressupostària.
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6) Documentació a incorporar amb les sol·licituds
a) S’ha d’adjuntar còpia de la factura o factures de l’edició.
b) En el cas de coedicions i en cas que en la publicació constin altres col·laboracions s’ha de
presentar una declaració responsable del sol·licitant de quina ha estat la col·laboració rebuda.
c). Un exemplar de la publicació.
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En el cas de les persones físiques o jurídiques privades cal adjuntar a la sol·licitud la
documentació següent:
a) Còpia del NIF.
b) Còpia dels estatuts vigents i del document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic,
en el cas de les entitats.
En cas que el beneficiari, en els últims cinc anys, hagi presentat a la Diputació de Tarragona
els documents a) i b) i que no s’hagi produït cap modificació, no té l’obligació de presentar-los,
sempre que ho faci constar a la sol·licitud (apartat Declaro).
7) Criteris de valoració de les sol·licituds
La unitat instructora avalua les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix a les bases 12 i 13 de
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i les sol·licituds es prioritzen
en funció dels criteris de valoració i distribució següents:
* Llibres publicats pels ajuntaments o organismes que en depenen: 5 punts
* Entitats sense afany de lucre: 4 punts
* Editorials i particulars: 3 punts
* Interès general de la publicació per a la demarcació: 3 punts
L’import de cada punt s’estableix en funció del crèdit existent a l’aplicació pressupostari i de les
sol·licituds presentades en cadascuna de les resolucions.
8) Quantia individualitzada de la subvenció
L’ Import màxim per publicació és de 2.500 euros
9) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima.
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions:
Aplicació pressupostària: 2010-334-48000-01 del pressupost de l’any 2020: 75.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010- 334- 46202-01 del pressupost de l’any 2020: 25.000 euros
La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 100.000 euros
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Aquests imports màxims poden ser ampliats i/o redistribuís,
rebudes i les disponibilitats pressupostàries.

d’acord amb les sol·licituds

10) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de
subvencions
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura
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Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, segons el vigent règim
de delegacions, en el moment de l'aprovació de la convocatòria.

11) Termini de resolució i notificació
El termini màxim de resolució i notificació és de sis mesos des de la data de presentació de la
sol·licitud i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2020.
12) Nombre màxim de resolucions durant l’exercici
El nombre màxim de resolucions, durant l’exercici 2020, és de 8. L’import màxim per a
cadascuna de les resolucions serà una octava part del crèdit total consignat en cada aplicació
pressupostària. El crèdit no esgotat en un procediment s’acumula en el següent.
13) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació a la seu electrònica : https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
14) Acceptació
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de la resolució
de la seva concessió.
15) Caràcter de la resolució i règim de recursos
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.
Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:
Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la
publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’
endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la presidenta de la
Diputació.
16) Termini per executar les actuacions subvencionades
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El termini per executar les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria finalitza el 31
de desembre de 2020, sense possibilitat d’ampliació.
17) Forma i termini de justificació.
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La subvenció no s’abona fins que el beneficiari presenti la justificació de l’actuació que s’ha
subvencionat. Aquesta justificació s’ha de fer mitjançant el lliurament del nombre d’exemplars
de la publicació subvencionada que s’estableixi a la resolució, acompanyada d’una nota de
lliurament signada pel beneficiari.
En cas que els certificats d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social i amb l’Agència Tributària presentats abans de la concessió tinguin més de sis
mesos d’antiguitat, cal la presentació de nous certificats o la presentació de la Declaració
Responsable.
Termini
El termini màxim per a la presentació de la justificació és de tres mesos des de la data de la
concessió, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada, petició
que ha de ser resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment establert a les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l' RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003.
18) Control financer
Segons la base 24 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003,
General de Subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control
financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar
lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel
beneficiari.
19) Pagaments de la subvenció concedida
Les publicacions de les resolucions per les quals s’aprova el reconeixement de l’obligació de
pagament de les subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva es farà
mitjançant la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
20) Canvi de destí
El beneficiari no pot demanar, un canvi de destinació de l’objecte de la subvenció atorgada.
21) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ingressos i ajuts destinats a la mateixa
actuació. En qualsevol cas, juntament amb els altres ingressos i subvencions, les quantitats
atorgades no poden excedir el cost total de l’actuació.
22) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat
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Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part dels
beneficiaris.
23) Criteris de graduació d’incompliments
S’estableixen a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms.
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24) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Un extracte d’aquesta convocatòria es publica a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al BOPT.
El text íntegre de la convocatòria es publica a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
Subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la
demarcació de Tarragona editades durant l’any 2020 per un import total de 100.000 euros a
càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària: 2010-334-48000-01 del pressupost de l’any 2020: 75.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010- 334-46202-01 del pressupost de l’any 2020: 25.000 euros

Tercer.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al BOPT.
Quart.- Comunicar l’acord a la Intervenció general de la Diputació de Tarragona

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
4. APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'INSTITUT MUNICIPAL
REUS CULTURA PER AL TRAPEZI 2020, LA FIRA DEL CIRC DE CATALUNYA.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
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1. L'Institut Municipal Reus Cultura, gestiona una part important de l'oferta cultural de la ciutat,
que és extensa i diversa, tant pel que fa a les manifestacions artístiques que hi tenen lloc com
pel nombre d'equipaments que donen cabuda a les creacions. D'aquesta manera la ciutat s'ha
situat en el mapa en l’àmbit internacional amb la realització de festivals com el Trapezi, de circ,
o el Cos, de teatre gestual, que l'Ajuntament de Reus va impulsar ja fa més de 20 anys.
2. El Trapezi, la Fira del Circ a Catalunya s'ha convertit en un punt de referència obligat en el
món dels festivals i més concretament en el món del circ. Més de cent companyies, un miler
d'artistes, desenes de programadors i cinc dies d'activitat són algunes de les particularitats
d'aquesta fira. El Trapezi ha estat guardonat amb el Premio Nacional de Circo que atorga el
Ministerio de Cultura, l'any 2012. Anteriorment l'any 2007 la Generalitat va atorgar el Premi
Nacional de Cultura als directors artístics del Trapezi, en reconeixement a la seva aportació en
la dignificació i el desenvolupament del circ a Catalunya. És per aquest motiu que demana el
suport econòmic de la Diputació per a dur a terme aquesta actuació anual.
3. Enguany la realització de la Fira Internacional de Circ de Catalunya, Trapezi, s’ha vist
afectada per la crisi sanitària derivada del COVID 19, per aquets motiu s’ha previst un canvi
que fa possible i garanteix la 24ena. edició del Trapezi, amb un ajornament el mes de juliol per
la trobada del sector professional, que serà majoritàriament digital i durant el mes d’octubre
tindran lloc els espectacles en viu.
4. En data 15 de juny de 2020, l’Institut Municipal Reus Cultura presenta una sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Tarragona (RE 1-2020-013575-2) on demana l’ajut de la Diputació
per un import de 180.000 euros, per a fer front a les despeses que comporta aquest projecte,
que té un pressupost de 428.000 euros.
5. L’Institut Municipal Reus Cultura 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. 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 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.
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010-334-46231 Institut Municipal Reus Cultura- Festival Trapezi, amb un
import de 180.000 euros 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.
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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
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Institut Municipal Reus Cultura, una subvenció per a les despeses de la
Fira del Circ de Catalunya – Trapezi 2020 en els termes següents:
Beneficiari: Institut Municipal Reus Cultura
Municipi: Reus
Concepte: Fira de Circ de Catalunya – Trapezi 2020
Pressupost Elegible: 428.000 euros
% concedit: 42,06 %
Import concedit: 180.000 euros
Aplicació pressupostària: 2020/2010/334/46231
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el termini
d’un mes a comptar a partir 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 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 i del reconeixement de l’obligació.
- Si escau, donar compliment a la base 23.2 de les Bases Generals de Subvencions de la
Diputaicó de Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3 de la
Llei general de Subvencions.
- Còpia de les factures corresponents a totes les despeses de l’actuació, ordenades i
numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o
informe d’auditor.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
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- 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).
- 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.
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El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març del 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació, tant del termini d’execució, d’acord 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 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.

Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions i ingressos, les quantitats no poden
excedir el cost total de l’actuació.
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Setè- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones

Vuitè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
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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.
5. APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT DELS
GARIDELLS PELS TREBALLS DE CONSOLIDACIÓ D’URGÈNCIA DEL CASTELL DEL
MUNICIPI.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. L’Ajuntament dels Garidells presenta en data 20 de desembre de 2019, (RE 1-2019-0427211) una sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per a poder finançar els treballs de
consolidació d’urgència en el castell de la població i acompanya un pressupost per una primera
fase de les obres per import de 127.234,80 euros, inclosa la redacció del projecte.
2. L’Ajuntament manifesta que el castell dels Garidells és un conjunt arquitectònic monumental
declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, l’únic del municipi, i de propietat municipal des de fa
menys d’un any. Las construcció data del segle XII i pateix greus deficiències estructurals, fet
que ha donat lloc a tres requeriments del departament de cultura de la Generalitat, atesa la
urgència de les obres de consolidació degut a l’elevat risc d’enderrocament. L’ajuntament
manifesta també, que aquesta actuació representa un esforç econòmic molt important pel
municipi, però sabent la importància d’aquests monument per tots els ciutadans de la població
vol fer tot el possible per a la seva restauració i per aquest motiu demana la col·laboració de la
Diputació.
3. L’Ajuntament dels Garidells compleix tots els requisits establerts a la normativa reguladora
per obtenir la condició de beneficiari, així mateix acredita que està al corrent de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració
responsable corresponent. I s’ha comprovat que no és deutor per cap concepte de la Diputació
de Tarragona.
4. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat favorablement el projecte
d'obres presentat per l'Ajuntament.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 01/09/2020 a les 10:29:42

5.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, en especial
aquelles que per les seves característiques vagin adreçades a conservar el patrimoni històric
dels municipis de la demarcació.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010-336-76297-02 amb un import de 45.000 euros per aquest beneficiari i per
aquesta actuació.
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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.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament dels Garidells una subvenció en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament dels Garidells
Municipi: Els Garidells
Concepte: Obres de consolidació urgents del Castell dels Garidells
Pressupost Elegible: 127.234,80 euros
% concedit: 35,37%
Import concedit: 45.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010-336-76297-02
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
Tercer.- 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.
Quart.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, el
beneficiari 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
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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 i/o certificacions d’obra, 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, o
reconeixement d’obligació de la despesa.
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- 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.
- 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.
- 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 setembre de 2021.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 d’octubre de 2021.
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.
Sisè.- 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
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Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
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.
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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 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.
6. APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ CIVIL
PRIVADA POPULUS ALBA PER A L’ARXIU MONTSERRAT TARRADELLAS I MACIÀ. ANY
2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Fundació Civil Privada Populus Alba conserva, a l’Arxiu del Monestir, el fons Montserrat
Tarradellas i Macià, dipositat per l’antic President de la Generalitat Josep Tarradellas. Des de fa
anys es duen a terme tasques de digitalització de l’esmentat fons, i la Diputació de Tarragona
col·labora cada any en aquesta actuació. En data 12 de març de 2020, (RE 1-2020-008513-1),
la Fundació presenta una sol·licitud de subvenció i adjunta un pressupost per import de 27.000
euros.
2. Una de les finalitats de la cooperació de la Diputació, així com de la Fundació Populus Alba
és que s’encarrega aquesta digitalització a la Fundació Topromi de Tarragona, una fundació
que des de fa anys dona feina a persones discapacitades de la demarcació, per tant aquesta
subvenció permet realitzar l’actuació prevista i alhora donar suport indirecte a persones que ho
necessiten.
3. La Fundació Civil Privada Populus Alba compleix tots els requisits establerts a la normativa
reguladora per obtenir la condició de beneficiari, així mateix acredita 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 deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
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4. La Fundació Civil Privada Populus Alba manifesta que té un IVA deduïble.
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5. 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
6. 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.
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010-3322-48944, amb un import de 25.000 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
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació Civil Privada Populus Alba una subvenció per a la digitalització
del fons documental de l’Arxiu Montserrat Tarradelllas i Macià, en els termes següents:
Beneficiari: Fundació Civil Privada Populus Alba
Municipi: Vimbodí i Poblet
Concepte: Digitalització del fons documental de l’Arxiu Montserrat Tarradelllas i Macià.
Pressupost Elegible: 27.000 euros
% concedit: 92,59 %
Import concedit: 25.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/3322/48944
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 01/09/2020 a les 10:29:42

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.

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 B468E7581251454199E7EA814C1AA77A i data d'emissió 02/09/2020 a les 07:47:42

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.
- Si escau, donar compliment a la base 23.2 de les Bases Generals de Subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3 de la
Llei general de subvencions.
- 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.
- 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.
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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.
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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.
Sisè. Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l'actuació.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones
Vuitè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant 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.
7. APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'INSTITUT MUNICIPAL
REUS CULTURA PER AL FESTIVAL DE CINEMA MEMORIMAGE, 2020.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. L’Institut Municipal Reus Cultura en data 15 de juny de 2020, (RE 1-2020-013576-2) ha
tramès una petició de subvenció a aquesta Diputació per a l'organització del XV Festival
Internacional de Cinema de Reus – Memorimage, 2020. Per aquesta actuació ha previst unes
despeses per import de 65.954,68 euros.
2. Memorimage és un festival competitiu, que enguany se celebrarà el mes de novembre,
centrat en pel·lícules que incorporen imatges d’arxiu en moviment, i treballa per fer-ne recerca,
custodiar-les i divulgar-les. Cada edició del festival porta a Reus un programa de projeccions de
pel·lícules i activitats paral·leles dirigides a tot tipus de públic: exposicions, jornades
professionals i acadèmiques, etc.
3. L’Institut Municipal Reus Cultura compleix tots els requisits establerta a la normativa
reguladora per obtenir la condició de beneficiari, així mateix ha acreditat documentalment que
està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social,
mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. I s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la continuïtat
dels serveis que 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.
5. 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.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010-334-46219, amb un import de 30.000 euros per aquest beneficiari i per
aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
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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, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Institut Municipal Reus Cultura una subvenció pel festival Memorimage,
2020, en els termes següents:
Beneficiari: Institut Municipal Reus Cultura
Municipi: Reus
Concepte: Festival Cinema – Memorimage 2020
Pressupost Elegible: 65.954,68 euros
% concedit: 45,49%
Import concedit: 30.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/46219-1
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.
- Si escau, donar compliment a la base 23.2 de les Bases Generals de Subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3 de la
Llei general de Subvencions.
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- 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.
- 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)
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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 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 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.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions i ingressos, les quantitats 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 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
8. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA
CONCESSIÓ DE BEQUES INDIVIDUALS, PER A ALUMNAT DE LES ESCOLES DE MÚSICA
I CONSERVATORIS DE GRAU PROFESSIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
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. La Diputació de Tarragona manté l'interès, en el marc del seu àmbit competencial de l'art. 36
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, de contribuir de manera
activa i de recolzar financerament a demandes socials i econòmiques dels ens locals de les
comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre i també de les persones i les entitats públiques i
privades, establint a l'efecte les corresponents línies de subvencions en el pressupost anual.
2. Per tal de regular els procediments administratius per a la concessió de beques dins de les
línies de foment pressupostades per a l'exercici 2020, a la Línia Estratègica 4- "Impulsar la
formació integral i solidaria", s'ha definit aquesta convocatòria.
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. Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics
als centres d’educació de la Diputació de Tarragona (BOPT de 23-05-2019, amb la inserció
número CVE 2019-04799).
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6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 6/2010, de règim jurídic de
procediment de les administracions públiques de Catalunya 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. Aprovar la 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.

1. Objecte i finalitat de la concessió
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques
individuals, destinades a l’alumnat oficial de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau
Professional de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis artístics
per al curs 2019/2020.
La concessió de les beques esmentades es regeix per les disposicions que s’inclouen en la
convocatòria següent, atesa la seva especificitat i singularitat.
2. Actuacions becades
Les actuacions becades són l’import abonat pels preus públics de matrícula (curs 2019/2020)
dels ensenyaments musicals que s’imparteixen a les Escoles de Música i Conservatoris de
Grau Professional de la Diputació de Tarragona.
Estan exclosos altres programes d'estudis no reglats.

3. Requisits dels beneficiaris
3.1 Requisits generals:

El beneficiari ha de ser alumnat matriculat a les Escoles de Música i Conservatoris de
Grau Professional de la Diputació de Tarragona (exclosos altres programes, estudis no
reglats).

Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de comunicar a l’
escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius.
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El beneficiari ha d’haver abonat la totalitat de la matrícula que correspongui d’acord amb
les Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments
artístics als centres d’educació de la Diputació de Tarragona vigents per cada curs
acadèmic.
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Ha de ser veí o resident a qualsevol població de la província de Tarragona durant el curs
acadèmic 2019/2020 (entre la data 01/09/2019 al 30/06/2020), cosa que s’acreditarà
amb l'empadronament municipal.

L’alumnat beneficiari ha d’haver obtingut en qualificació mitjana una nota superior o igual
a 5 del curs del qual s’aporta el certificat acadèmic (Annex 1.1 punt 4).

Les persones beneficiàries han de complir els requisits generals previstos a l’art. 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Base 7 de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT de data 27/02/2019, amb
la inserció número CVE 2019-02028).

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda
Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de
la corresponent declaració responsable (Annex 2). Si escau, la Diputació de
Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració d’ofici, si ha
estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o
bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació
de la documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment de la
justificació i pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos des de la presentació
de la sol·licitud.
L’incompliment de qualsevol dels requisits continguts en els apartats 3.1 donarà lloc a la
desestimació de la sol·licitud.
3.2 Requisits específics:
Per poder optar a beca s’haurà de complir amb algun d’aquests tres requisits. En el cas que
es compleixi més d’un, l’alumne/a només caldrà que en justifiqui un.
3.2.1 Requisits econòmics deguts a la COVID- 19
L’alumne/a o algun dels membres declarats a la unitat familiar/unitat de
convivència (annex 1) s’han d’haver trobat afectats per alguna de les següents
situacions econòmiques de COVID-19, a partir de la declaració de l'estat
d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020:
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Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal
d'ocupació per força major.
Treballadors/es per compte aliè, fixes discontinus, afectats per un expedient de regulació
temporal d'ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
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Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal d’
ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de la producció.

Treballadors/es per compte aliè afectats per l'extinció del contracte de treball.

Treballadors/es per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica

3.2.2 Requisits per afectació sanitària deguts a la COVID-19.
La salut de l’alumne/a o de qualsevol dels membres declarats a la unitat familiar
/unitat de convivència (annex 1) ha d’haver estat afectada per la COVID-19, ja
sigui per malaltia reconeguda o per defunció.

3.2.3 Requisits econòmics generals:
La renda i patrimoni familiar de la unitat familiar/unitat de convivència per al curs 2019/2020 no
pot superar els llindars màxims que s’indiquen, d’acord amb els llindars establerts pel Ministeri
de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Reial decret 430/2019, de 12 de juliol, pel
qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes
a l’estudi per al curs 2019-2020, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’estableix el règim de beques i ajudes a l’estudi personalitzades. (BOE núm. 167 de
13 de juliol de 2019).
Nombre de membres de la família

Llindar - Euros

Famílies d’un membre

13.236 €

Famílies de dos membres

22.594 €

Famílies de tres membres

30.668 €

Famílies de quatre membres

36.421 €

Famílies de cinc membres

40.708 €

Famílies de sis membres

43.945 €

Famílies de set membres

47.146 €

Famílies de vuit membres

50.333 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 01/09/2020 a les 10:29:42

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.181 euros per cada nou membre computable de la
família.

En el cas que no es compleixi cap dels requisits de l’apartat 3.2 donarà a lloc a la desestimació
de la sol·licitud.
4. Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de concurrència
competitiva.
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Règim de la convocatòria: concurrència competitiva
La competència per a l’aprovació de les convocatòries anuals dels procediments de concessió
de subvencions, ajuts, premis i beques en règim de concurrència competitiva, 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).
5. Forma de presentació de sol·licituds
5.1. Per part de l’alumnat:

a. Emplenar la sol·licitud (Annex 1), i haurà d’adjuntar la documentació que s’especifica a l’
Annex 1.1.

b. Annex 2: Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i d'altres requisits exigits per obtenir la condició de beneficiari/a.

c. Annex 3 ( si escau): Declaració responsable per situació excepcional Covid 19 i
documentació que cal adjuntar-hi.

d. Annex 4: Sol·licitud d’alta/modificació com a creditor a efectes econòmics i fiscals dels
centres d’ensenyament.

La sol·licitud i documentació obligatòria es pot presentar en paper preferentment als Registres
Auxiliars de les Secretaries de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació a
Tarragona, Reus i Tortosa, i de manera excepcional a les oficines del Registre General de la
Diputació de Tarragona (Passeig Sant Antoni, 100 de Tarragona i a les del carrer Pere Martell,
2 de Tarragona).
La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l’acceptació de tots els requisits,
obligacions i condicions inclosos en aquesta convocatòria.
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5.2. Per part del centre:

Relació on constin les dades següents: nom de tot l’alumnat sol·licitant de beca, curs en
què s’ha matriculat, còpia del resguard de la matrícula del curs 2019/2020 i comprovant
del pagament total de la matrícula.
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Certificat acadèmic del curs 2018/2019 de cada alumne/a sol·licitant,on s’acrediti la nota
mitjana numèrica.

6. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial
de la Província i fins al dia 4 de setembre de 2020.
7. Criteri de valoració de les sol·licituds
L’únic criteri de valoració és l'acadèmic, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en
aquestes bases.
7.1. La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb els requisits COVID,
continguts en els apartats 3.2.1. i 3.2.2. es realitzarà d’acord amb el següent quadre:

Nota mitjana

Percentatge màxim de l’import de la matrícula

de 5 a 6

42,50 %

de 6,01 a 7

45,00 %

de 7,01 a 8,50 47,50 %
de 8,51 a 10

50,00 %

7.2. La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb els requisits continguts a l’
apartat 3.2.3. es realitzarà d'acord amb el següent quadre:
Nota mitjana

Percentatge màxim de l’import de la matrícula

de 5 a 6

85%

de 6,01 a 7

90%

de 7,01 a 8,50 95%
de 8,51 a 10

100%

8. Quantia individualitzada de les beques.
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L’import de la beca és l’import equivalent al tant per cent que li correspongui de cada
assignatura/unitat formativa que estableix la norma reguladora dels preus públics de la
Diputació de Tarragona- Preu públic per la prestació del servei d’ensenyaments artístics que s’
imparteixen en les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de
Tarragona vigents per al curs 2019/2020.
9. Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima.
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Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria de les beques: aplicació pressupostària
2020/2020/326/48000/01.
Quantia total màxima: 104.000€ (projecte pressupostari 2020/220/11).
L’assignació pressupostària es distribuirà, fins que s’esgoti la totalitat del crèdit, seguint l’
ordre de puntuació obtinguda per les persones sol·licitants en aplicació del criteri de
valoració del punt 7 d’aquesta convocatòria.
Aquest import màxim pot ser ampliable d'acord amb les sol·licituds rebudes i la disponibilitat
pressupostària.
10. Òrgans competents per a la ordenació, instrucció i resolució del procediment de la
concessió de les beques

Òrgan competent per a la instrucció del procediment: SAC - Unitat de Gestió
Administrativa dels Centres Educatius.
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern.

11. Termini de resolució i notificació
Termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment: 6 mesos a partir de la data
de finalització del termini de presentació de sol·licituds, però en tot cas, abans del 31 de
desembre del 2020.
12. Mitjà de notificació
En la seu electrònica de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat/inici).
La publicació substituirà la notificació individualitzada i tindrà els mateixos efectes.
13. Indicació de si la resolució de concessió de beques posa fi a la via administrativa i,
en cas contrari l’òrgan davant del qual interposar els recursos que escaiguin i els
terminis per interposar-los.
La resolució que aprova aquesta convocatòria exhaureix la via administrativa.
Règim de recursos contra els actes dictats en execució de la convocatòria:
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Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de
la publicació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el termini màxim d’un mes
des de l’endemà de la publicació, davant la presidenta de la Diputació.

14. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
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Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de comunicar a l’
escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius. En el supòsit que
aquestes haguessin obtingut beca, hauran de reintegrar la totalitat d’acord amb la normativa
vigent.
15. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per la mateixa finalitat.
Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol ajut o beca atorgada, en concepte de
matrícula per al mateix curs de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de
la Diputació de Tarragona, per un altre organisme o ens, ja sigui públic o privat.
16. Diari oficial en el qual s'ha de publicar l'extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o per conducte del sistema de
publicitat que estableixi la legislació autonòmica.
Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al
BOPT.
Aquesta convocatòria també s’exposa al tauler d’anuncis de cada centre i a la seu electrònica
de la Diputació.
17. Acceptació de la beca
En el supòsit de concessió, 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 publicació a la seu electrònica de
la Diputació de Tarragona.
18. Gestió
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds en els termes i la
forma que es detallen en aquesta convocatòria suposa la inadmissió de la sol·licitud. La
inadmissió de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de Govern.
En els supòsits que les dades siguin incompletes o manqui documentació, es pot requerir al
sol·licitant perquè en el termini de 10 dies des de l’endemà de la recepció de la notificació,
esmeni la falta o aporti els documents preceptius, així mateix, es podrà enviar una còpia de l’
escrit de requeriment de documentació a l’adreça electrònica que consta a l’Annex 1 –
Sol·licitud de beca.
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La manca de presentació de qualsevol dels documents que es preveu en aquesta
convocatòria, en els terminis establerts, comporta el desistiment de la sol·licitud. El desistiment
de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de Govern.
19. Pagament
Una vegada notificada la concessió de beca i acceptada tàcitament per la persona beneficiària,
es lliurarà l’import al compte bancari que consta a l'Annex 4 "Sol·licitud d’alta/modificació com a
creditor a efectes econòmics i fiscals dels centres d’ensenyament".
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En cas que les persones beneficiàries tinguin deutes amb la Diputació de Tarragona, es
procedirà a la compensació de crèdit.

Segon. Autoritzar la despesa corresponent a l’aprovació de la convocatòria, per import de
104.000 €, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2020/326/48000/01 del pressupost vigent,
projecte pressupostari 2020/220/11.
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 al Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Quart. Comunicar aquest acord als centres de Música i 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.
9. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA
CONCESSIÓ DE BEQUES INDIVIDUALS, PER A ALUMNAT DE LES ESCOLES D'ART I
DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (TARRAGONA I REUS). 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. La Diputació de Tarragona manté l'interès, en el marc del seu àmbit competencial de l'art. 36
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, de contribuir de manera
activa i de recolzar financerament a demandes socials i econòmiques dels ens locals de les
comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre i també de les persones i les entitats públiques i
privades, establint a l'efecte les corresponents línies de subvencions en el pressupost anual.
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2. Per tal de regular els procediments administratius per a la concessió de beques dins de les
línies de foment pressupostades per a l'exercici 2020, a la Línia Estratègica 4- "Impulsar la
formació integral i solidaria", s'ha definit aquesta convocatòria.
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.
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4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics
als centres d’educació de la Diputació de Tarragona (BOPT de 23-05-2019, amb la inserció
número CVE 2019-04799)
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 6/2010, de règim jurídic de
procediment de les administracions públiques de Catalunya 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. Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques
individuals per a alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i Reus per
al curs 2019/2020.
1. Objecte i finalitat de la concessió.
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques
individuals, destinades a l’alumnat oficial de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a
Tarragona i Reus de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis
artístics per al curs 2019/2020.
La concessió de les beques esmentades es regeix per les disposicions que s'inclouen en la
convocatòria següent, atesa la seva especificitat i singularitat.
2. Actuacions becades.
Les actuacions becades són l’import abonat pels preus públics de matrícula (curs 2019/2020)
dels Cicles Formatius de Grau Superior d'ensenyaments artístics que s'imparteixen a les
Escoles d’Art i Disseny de la Diputació als centres de Tarragona i Reus.
Està exclòs el projecte final del cicle formatiu del Pla LOGSE i els altres programes d'estudis no
reglats.

3. Requisits dels beneficiaris.
3.1 Requisits generals:
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El beneficiari ha de ser alumnat matriculat als Cicles Formatius de Grau Superior de les
Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (exclosos els projectes finals dels
cicles formatius del Pla LOGSE i altres programes d'estudis no reglats).
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Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de comunicar a
l'escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius.

El beneficiari ha d’haver abonat la totalitat de la matrícula que correspongui d’acord amb
les Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments
artístics als centres d’educació de la Diputació de Tarragona vigents per cada curs
acadèmic.
Ha de ser veí o resident a qualsevol població de la província de Tarragona durant el curs
acadèmic 2019/2020 (entre la data 01/09/2019 al 30/06/2020), cosa que s’acreditarà
amb l'empadronament municipal.
L’alumnat beneficiari ha d’haver obtingut en qualificació mitjana una nota superior o igual
a 5 del curs del qual s’aporta el certificat acadèmic (Annex 1.1 punt 4).
Les persones beneficiàries han de complir els requisits generals previstos a l’art. 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Base 7 de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT de data 27/02/2019, amb
la inserció número CVE 2019-02028).

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i
amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent
declaració responsable (Annex 2).
Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració d’
ofici, si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o
bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de la
documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment del
pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.
L’incompliment de qualsevol dels requisits continguts en els apartats 3.1 donarà lloc a la
desestimació de la sol·licitud.
3.2 Requisits específics:
Per poder optar a beca s’haurà de complir amb algun d’aquests tres requisits. En el cas que
es compleixi més d’un, l’alumne/a només caldrà que en justifiqui un.

3.2.1 Requisits econòmics deguts a la COVID- 19
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L’alumne/a o algun dels membres declarats a la unitat familiar/unitat de
convivència (annex 1) s’han d’haver trobat afectats per alguna de les següents
situacions econòmiques de COVID-19, a partir de la declaració de l'estat
d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020:

Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal
d'ocupació per força major
Treballadors/es per compte aliè, fixes discontinus, afectats per un expedient de regulació
temporal d'ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal d’
ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de la producció.
Treballadors/es per compte aliè afectats per l'extinció del contracte de treball.
Treballadors/es per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.

3.2.2 Requisits per afectació sanitària deguts a la COVID-19.
La salut de l’alumne/a o de qualsevol dels membres declarats a la unitat familiar
/unitat de convivència (annex 1) ha d’haver estat afectada per la COVID-19, ja
sigui per malaltia reconeguda o per defunció.
3.2.3 Requisits econòmics generals:
La renda i patrimoni familiar de la unitat familiar/unitat de convivència per al curs 2019/2020 no
pot superar els llindars màxims que s’indiquen, d’acord amb els llindars establerts pel Ministeri
de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Reial decret 430/2019, de 12 de juliol, pel
qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes
a l’estudi per al curs 2019-2020, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’estableix el règim de beques i ajudes a l’estudi personalitzades. (BOE núm. 167 de
13 de juliol de 2019).
Nombre de membres de la família

Llindar - Euros

Famílies d’un membre

13.236 €

Famílies de dos membres

22.594 €

Famílies de tres membres

30.668 €

Famílies de quatre membres

36.421 €

Famílies de cinc membres

40.708 €

Famílies de sis membres

43.945 €

Famílies de set membres

47.146 €

Famílies de vuit membres

50.333 €

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.181 euros per cada nou membre computable
de la família.
En el cas que no es compleixi cap dels requisits de l’apartat 3.2 donarà a lloc a la desestimació
de la sol·licitud.
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4. Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de concurrència
competitiva.
Règim de la convocatòria : concurrència competitiva.
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La competència per a l’aprovació de les convocatòries anuals dels procediments de concessió
de subvencions, ajuts, premis i beques en règim de concurrència competitiva, 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).

5. Forma de presentació de sol·licituds.
5.1. Per part de l’alumnat:

Emplenar la sol·licitud (Annex 1), i s’haurà d’adjuntar la documentació que pertoqui de l’
Annex 1.1.
Annex 2: Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i d'altres requisits exigits per obtenir la condició de beneficiari/a.
Annex 3 ( si escau): Declaració responsable per situació excepcional Covid-19 i
documentació que pertoqui.
Annex 4: Formulari de Tresoreria : Sol·licitud d’alta/modificació com a creditor a efectes
econòmics i fiscals dels centres d’ensenyament

La sol·licitud i documentació obligatòria es pot presentar en paper preferentment als Registres
Auxiliars de les Secretaries de les Escoles d’Art i Disseny a Tarragona i a Reus, i de manera
excepcional a les oficines del Registre General de la Diputació de Tarragona (Passeig Sant
Antoni, 100 de Tarragona i a les del carrer Pere Martell, 2 de Tarragona).
La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l’acceptació de tots els requisits,
obligacions i condicions inclosos en aquesta convocatòria.
5.2. Per part del centre:
a) Relació on constin les dades següents: nom de l’alumnat sol·licitant de beca, curs en què s’
ha matriculat, còpia del resguard de la matrícula del curs 2019/2020 i comprovant del pagament
total de la matrícula.
b) Certificat acadèmic del curs 2018/2019 de cada alumne/a sol·licitant, on s’acrediti la nota
mitjana numèrica.
6. Termini de presentació de les sol·licituds.
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El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial
de la Província i fins al dia 4 de setembre de 2020.
7. Criteri de valoració de les sol·licituds.
L’únic criteri de valoració és l'acadèmic, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en
aquestes bases.
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7.1. La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb els requisits COVID,
continguts en els apartats 3.2.1. i 3.2.2. es realitzarà d’acord amb el següent quadre:

Nota mitjana

Percentatge màxim de l’import de la matrícula

de 5 a 6

42,50 %

de 6,01 a 7

45,00 %

de 7,01 a 8,50 47,50 %
de 8,51 a 10

50,00 %

7.2. La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb els requisits continguts a l’
apartat 3.2.3. es realitzarà d'acord amb el següent quadre:
Nota mitjana

Percentatge màxim de l’import de la matrícula

de 5 a 6

85%

de 6,01 a 7

90%

de 7,01 a 8,50 95%
de 8,51 a 10

100%

8. Quantia individualitzada de les beques.
L’import de la beca és l’import equivalent al tant per cent que li correspongui de cada mòdul
/assignatura/unitat formativa que estableixen les -Normes reguladores dels preus públics per la
prestació dels serveis d’ensenyaments artístics als centres d’educació de la Diputació de
Tarragona- vigents per al curs 2019/2020.

9. Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima.
Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria de les beques: aplicació pressupostària
2020/2020/326/48000/01.

Quantia total màxima: 31.000 € (projecte pressupostari 2020/220/12).
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L’assignació pressupostària es distribuirà, fins que s’esgoti la totalitatdel crèdit, seguint l’
ordre de puntuació obtinguda per les persones sol·licitants en aplicació del criteri de
valoració del punt 7 d’aquesta convocatòria.
Aquest import màxim pot ser ampliable d'acord amb les sol·licituds rebudes i la disponibilitat
pressupostària.
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10. Òrgans competents per a la ordenació, instrucció i resolució del procediment de la
concessió de les beques.

Òrgan competent per a la instrucció del procediment: SAC - Unitat de Gestió
Administrativa dels Centres Educatius.
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern.

11. Termini de resolució i notificació.
Termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment: 6 mesos a partir de la data
de finalització del termini de presentació de sol·licituds, però en tot cas, abans del 31 de
desembre de 2020.
12. Mitjà de notificació.
En la seu electrònica de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat/inici).
La publicació substituirà la notificació individualitzada i tindrà els mateixos efectes.
13. Indicació de si la resolució de concessió de les beques posa fi a la via administrativa
i, en cas contrari l’òrgan davant del qual interposar els recursos que escaiguin i els
terminis per interposar-los.
La resolució que aprova aquesta convocatòria exhaureix la via administrativa.
Règim de recursos contra els actes dictats en execució de la convocatòria:

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de
la publicació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el termini màxim d’un mes
des de l’endemà de la publicació, davant la presidenta de la Diputació

14. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de comunicar a l’
escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius. En el supòsit que
aquestes haguessin obtingut beca, hauran de reintegrar la totalitat d’acord amb la normativa
vigent.
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15. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per la mateixa finalitat.
Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol ajut o beca atorgada, en concepte de
matrícula per al mateix curs de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, per un
altre organisme o ens, ja sigui públic o privat.
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16. Diari oficial en el qual s'ha de publicar l'extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o per conducte del sistema de
publicitat que estableixi la legislació autonòmica.
Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al
BOPT.
Aquesta convocatòria també s’exposa al tauler d’anuncis de cada centre i a la seu electrònica
de la Diputació.
17. Acceptació de la beca.
En el supòsit de concessió, 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 publicació a la seu electrònica de
la Diputació de Tarragona.
18. Gestió.
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds en els termes i la
forma que es detallen en aquesta convocatòria suposa la inadmissió de la sol·licitud. La
inadmissió de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de Govern.
En els supòsits que les dades siguin incompletes o manqui documentació, es pot requerir al
sol·licitant perquè en el termini de 10 dies des de l’endemà de la recepció de la notificació,
esmeni la falta o aporti els documents preceptius, així mateix, es podrà enviar una còpia de l’
escrit de requeriment de documentació a l’adreça electrònica que consta a l’Annex 1 –
Sol·licitud de beca.
La manca de presentació de qualsevol dels documents que es preveu en aquestes Bases, en
els terminis establerts, comporta el desistiment de la sol·licitud. El desistiment de les sol·licituds
es resoldrà per acord de la Junta de Govern.
19. Pagament.
Una vegada notificada la concessió de beca i acceptada tàcitament per la persona beneficiària,
es lliurarà l’import al compte bancari que consta a l’Annex 4 (Sol·licitud d’alta/modificació com a
creditor a efectes econòmics i fiscals dels centres d’ensenyament).
En cas que les persones beneficiàries tinguin deutes amb la Diputació de Tarragona, es
procedirà a la compensació de crèdit.
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Segon. Autoritzar la despesa corresponent a l’aprovació de la convocatòria, per import de
31.000,00 € a càrrec de l'aplicació pressupostària 2020/326/48000/01, projecte pressupostari
2020/220/12.
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 al Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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Quart. Comunicar aquest acord als centres d'Art i 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.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
10. RECTIFICAR L'ERROR MATERIAL DETECTAT A L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
DE DATA 25 DE FEBRER DE 2020, EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS DE PREVENCIÓ
LOCAL D'INCENDIS FORESTALS PER A L'EXERCICI 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. Per acord de la Junta de Govern, de 25 de febrer de 2020, es va aprovar la convocatòria de
subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per
a l'exercici 2020.
2. El 5 de març de 2020 es publica aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, número d'inserció 2020-1718.
3. En el punt Primer de la part dispositiva, s'ha detectat l'error material següent, en les
actuacions subvencionables:
On diu:
"14.3 Despeses subvencionables
Són despeses subvencionables aquelles que tinguin lloc dins de l’exercici corresponent a la
convocatòria, és a dir de l’1 de gener de 2020 i fins al 30 de juny de 2021, així com, si escau,
les corresponents a l’ampliació del termini d’execució.
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Les despeses subvencionables estan regulades en la base 23 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Pel que fa a les actuacions subvencionables 1, 2 i 3, es tindrà com a referència el màxim
estimat per la Diputació respecte els costos d’actuació, segons s’estableix en el següent
quadre:"
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Ha de dir:
"14.3 Despeses subvencionables
Són despeses subvencionables aquelles que tinguin lloc dins de l’exercici corresponent a la
convocatòria, és a dir de l’1 de gener de 2020 i fins al 30 de juny de 2021, així com, si escau,
les corresponents a l’ampliació del termini d’execució.
Les despeses subvencionables estan regulades en la base 23 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Pel que fa a les actuacions subvencionables 1, 3 i 4, es tindrà com a referència el màxim
estimat per la Diputació respecte els costos d’actuació, segons s’estableix en el següent
quadre:"
Fonaments de dret
L'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, disposa que les administracions públiques poden
rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials,
de fet o aritmètics existents en els seus actes.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Rectificar l'error material detectat a l'acord de la Junta de Govern de data 25 de febrer
de 2020, en relació a l'aprovació de la convocatòria de subvencions destinades al finançament
d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a l'exercici 2020, en els termes
següents:
On diu:
"14.3 Despeses subvencionables
Són despeses subvencionables aquelles que tinguin lloc dins de l’exercici corresponent a la
convocatòria, és a dir de l’1 de gener de 2020 i fins al 30 de juny de 2021, així com, si escau,
les corresponents a l’ampliació del termini d’execució.
Les despeses subvencionables estan regulades en la base 23 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Pel que fa a les actuacions subvencionables 1, 2 i 3, es tindrà com a referència el màxim
estimat per la Diputació respecte els costos d’actuació, segons s’estableix en el següent
quadre:"
Ha de dir:
"14.3 Despeses subvencionables
Són despeses subvencionables aquelles que tinguin lloc dins de l’exercici corresponent a la
convocatòria, és a dir de l’1 de gener de 2020 i fins al 30 de juny de 2021, així com, si escau,
les corresponents a l’ampliació del termini d’execució.
Les despeses subvencionables estan regulades en la base 23 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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Pel que fa a les actuacions subvencionables 1, 3 i 4, es tindrà com a referència el màxim
estimat per la Diputació respecte els costos d’actuació, segons s’estableix en el següent
quadre:"
Segon. Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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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.

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
11. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ DELS
PLANS D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC) DE 30 MUNICIPIS DE
LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA (FASE 4) DEL LOT 9.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Que per acord de la Junta de Govern de data 16 de març de 2018, es va adjudicar el
contracte del servei de redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
de 30 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 4) Lot 9 a l'empresa ESTUDI RAMON
FOLCH I ASSOCIATS, SL (NIF B60598323), per un import total de TRETZE MIL DOS-CENTS
NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (13.297,90 €) IVA inclòs. El contracte es
va formalitzar el 20 d’abril de 2018.
2. En data 13 de maig de 2020, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció final en la que fan constar que els treballs contractats estan lliurats i
finalitzats d’acord amb les prescripcions establertes als plecs. La data de la signatura de l’Acta
de recepció final determina l’inici del termini de garantia d’un (1) any.
3. En data 15 de juny de 2020, el cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública i Enginyeria
Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM), responsable del contracte, va
informar que el contracte es va liquidar, amb un percentatge d’execució dels treballs del 100%,
per un import de 13.297,90 €, i que no resta cap obligació pendent amb el contractista.

Fonaments de dret
1. L'article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, preveu la liquidació dels contractes.
2. La competència per aprovar la liquidació dels contractes correspon a la Junta de Govern, d’
acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de Presidència
núm. 2019-0003370, de 14 d’agost de 2019.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del lot 9 contracte del servei dels Plans d’Acció per l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC) de 30 municipis de la demarcació de Tarragona (Fase 4),
presentada en data de 15 de juny de 2020, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.

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 B468E7581251454199E7EA814C1AA77A i data d'emissió 02/09/2020 a les 07:47:42

Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del SAM.
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. APROVAR L’ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I
SENSE CONCURRÈNCIA, DEL CONTRACTE DE PRESTACIONS DE RENOVACIÓ DE
LLICÈNCIES I SERVEIS DE SUPORT DELS PRODUCTES MICRO FOCUS DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 2 de juny de 2020, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i sense concurrència, de les
prestacions de renovació de llicències i serveis de suport dels productes Micro Focus de la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 131.792,78 euros (IVA
inclòs).
2. En el mateix acord de Junta de Govern es va autoritzar la despesa per al finançament
d'aquest contracte, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Any

Aplicació Pressupostària

Import

2020

9020 / 920 / 21600 / 01

66.425,75 €

2021

9020 / 920 / 21600 / 01

56.493,69 €

2022

9020 / 920 / 21600 / 01

8.873,34 €

3. Efectuats els corresponents tràmits del procediment negociat sense publicitat i sense
concurrència, l'empresa New Media Professional Services, SL, ha presentat la seva oferta
econòmica i la documentació requerida per prestar el servei dalt esmentat.
4. En data 25 de juny de 2020, el cap de Projecte de Sistemes, com a responsable del
contracte, va informar i valorar el contingut del sobre de l'oferta rebuda, en el que fa constar
que compleix amb tots el requisits especificats als Plecs i proposa adjudicar la contractació a
l'empresa New Media Professional Services, SL per un import de 108.770,00 euros
més 22.841,70 euros d’IVA.
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5. En compliment de l'article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, en data 26 de juny de 2020, es va requerir a l’empresa New Media Professional
Services, SL perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció del
requeriment, presentés a la Unitat de Contractació i Expropiacions d'aquesta Diputació el
justificant d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 5.438,50 euros i la resta de la
documentació necessària per adjudicar-li el contracte.
6. En data 29 de juny de 2020, l'empresa New Media Professional Services, SL va aportar la
garantia definitiva per un import de 5.438,50 euros segons carta de pagament núm.
2020000345 i la resta de documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.
Fonaments de dret
1. L’article 168 a) 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic que
regula el supòsits d’aplicació del procediment negociat sense publicitat.
2. 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.
3. La competència per a l’adjudicació de l'expedient correspon a la Presidència 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 pel responsable del contracte.
Segon. Adjudicar el contracte de les prestacions de renovació de llicències i serveis de suport
dels productes Micro Focus de la Diputació de Tarragona, a l’empresa New Media Professional
Services, SL, amb NIF B83849703 per la quantitat total de CENT TRENTA-UN MIL SIS-CENTS
ONZE euros amb SETANTA cèntims (131.611,70 euros), amb el desglossament següent:
Preu sense IVA:
Import IVA (21%):
Preu final del contracte:

108.770,00 €
22.841,70 €
131.611,70 €

Tercer. Redistribuir el saldo autoritzat a les aplicacions pressupostàries, en l’acord de Junta de
Govern de data 2 de juny de 2020, donar de baixa l’operació A 2022 (núm. 2020013876) per
import de 8.873,34 € i autoritzar i disposar la despesa prevista d’aquest contracte per a l’any
2022 amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del pressupost de la Diputació.
Any

Aplicació Pressupostària

Import

2022

9020 / 920 / 21600 / 01

9.982,50 €

Cinqué. Disposar la despesa d’aquest contracte per als anys 2020 i 2021 amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació:
Any

Aplicació Pressupostària
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Import

2020

9020 / 920 / 21600 / 01

65.200,85 €

2021

9020 / 920 / 21600 / 01

56.428,35 €

Sisé. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos.
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Setè. Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant d’aquesta Diputació, d’acord amb el
que preveu la clàusula 2.3.6 del Plec de clàusules administratives particulars.
Vuitè. Notificar aquesta resolució i emplaçar l’adjudicatari perquè concorri a la signatura del
contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l’
endemà de la recepció de la notificació. En cas que no compleixi l'esmentat requeriment
s'estarà al que disposa l'art. 153 de la LCSP.
Novè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació.

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. APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 19 I ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D’OBRA) DEL
CONTRACTE DE LES OBRES D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL CASTELLMONESTIR D’ESCORNALBOU COFINANÇADES PEL PO FEDER CATALUNYA 2014-2020.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de Junta de Govern, de data 16 de març de 2018, es va adjudicar el contracte de
les obres d’abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou cofinançades pel PO
FEDER Catalunya 2014-2020, a l’empresa SERVIDEL, SL, per un import de 432.894,94 euros
(IVA inclòs). Aquest contracte es va formalitzar el dia 10 d’abril de 2018.
2. En data 14 de juny de 2019 per acord de Junta de Govern, es van aprovar les actes de
preus contradictoris núm. 1 a 5 (del PC000001 al PC0000030) del contracte.
3. Per decret de presidència número 2020-0001033, de 26 de març de 2020, es va aprovar
l'acta de preus contradictoris núm. 6 (del PC000031 al PC0000033) del contracte.
4. El contracte es va recepcionar en data 15 de maig de 2020, segons el certificat de correcta
execució del contracte de les esmentades obres, en el que es fa constar que l'obra s'ha
executat d'acord amb els termes del contracte. La data de signatura de l'Acta de recepció de
les obres determina l’inici del termini de garantia de l’obra de quatre (4) anys.
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5. L’Àrea del Servei d’Assistència Municipal ha presentat per a la seva tramitació, la certificació
núm. 19 i final d’obra, per un import de 1.631,37 euros (IVA inclòs) emesa pel tècnic director de
l'obra. L’import de les obres executades és de 476.122,73 € (IVA inclòs), el que suposa un
increment respecte a l’import d’adjudicació de 43.227,80 euros (9,98%).
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 235.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP),
en el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació ha
d'aprovar la certificació final del contracte de les obres executades.
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2. La medició general i la certificació final de les obres es regulen en l'article 166 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098
/2001, de 12 d'octubre.
3. La competència per a l'aprovació de la certificació final d'aquest contracte correspon a la
presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern, efectuada
per decret núm. 2019-0003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 19 i última (certificació final) del contracte de les obres d’
abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou cofinançades pel PO FEDER
Catalunya 2014-2020 per un import de MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTASET CÈNTIMS (IVA inclòs) ( 1.631,37 euros).
Segon. Imputar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb càrrec a l’ aplicació
pressupostària 1200 / 336 / 61901 del pressupost de la Diputació.
Tercer. Disposar que, per part de la direcció facultativa de les obres, s’emeti amb l’antelació
prevista a la finalització del termini de garantia, que és de quatre (4) anys, i en els termes
previstos en l’article 235.3 del TRLCSP, el corresponent informe sobre l’estat de les obres que
de ser favorable determinarà la devolució o cancel·lació de la garantia, la liquidació del
contracte, i en el seu cas la tramitació del pagament de les obligacions pendents.
Quart. Notificar-ho a l’empresa SERVIDEL, SL
Cinquè. Comunicar-ho al director facultatiu de les obres, a la Unitat de Servei d’Assistència
Municipal, a la Intervenció General, i a la Unitat de Patrimoni.
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.
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.
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DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 21 de juliol 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

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 B468E7581251454199E7EA814C1AA77A i data d'emissió 02/09/2020 a les 07:47:42

Pilar Sanchez Peña
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