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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 27 d'octubre de 2020
Hora d'inici: 13:12
Hora de finalització: 13:22
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Sessió ordinària celebrada a distància de conformitat amb les regles i instruccions aprovades
per Decret de Presidència núm. 2020-0001352 de data 28 d'abril de 2020.
Assisteix també el Sr. Tomas Carbonell Vila com a 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 20 D'OCTUBRE DE 2020.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 20 d'octubre de 2020.
2. APROVAR L'INFORME PRECEPTIU SOBRE LA DISSOLUCIÓ DE L'AGRUPACIÓ DE
MUNICIPIS DE SALOMÓ I LA NOU DE GAIÀ PER AL SOSTENIMENT EN COMÚ DE LA
PLAÇA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ.
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De conformitat amb la proposta de Secretaria general, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
El Ple de l’Ajuntament de Salomó va acordar, el dia 7 d’agost de 2020, iniciar el procediment de
dissolució de l’agrupació de municipis per al manteniment en comú de la plaça de secretaria
intervenció, constituïda amb el municipi de la Nou de Gaià.
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Per la seva banda, el dia 27 d’agost de 2020, l’Ajuntament de la Nou de Gaià va acordar
igualment aprovar la dissolució de l’agrupació.
L’Ajuntament de Salomó (RE núm. 1-2020-021801-2, de 26 d’agost de 2020) ha sol·licitat a la
Diputació de Tarragona l’informe preceptiu sobre la dissolució de l’agrupació amb l’Ajuntament
de la Nou de Gaià, d’acord amb el que preveu l’article 3.3.b) del Reial decret 128/2018, de 16
de març, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
L’Ajuntament de Salomó ha aportat la documentació necessària per a poder emetre l’informe
sol·licitat a aquesta Diputació.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
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
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
de l’estatut bàsic de l’empleat públic
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional
Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim
jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de
Catalunya, en tot allò que no contradigui el Reial decret 128/2018
Reglament del Servei d’Assistència de Secretaria Intervenció de la Diputació de
Tarragona

Consideracions
La creació i dissolució d’agrupacions de municipis per al manteniment en comú del lloc de
secretaria–intervenció és competència de les comunitats autònomes a partir de la sol·licitud
dels ens locals interessats o bé d’ofici per la pròpia comunitat, amb audiència dels ens afectats,
i amb l’informe previ de la diputació corresponent (article 3.3.b i 9 apartats 2 i 3 del Reial decret
128/2018, de 16 de març; article 9.1 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre).
Per altra banda, l’exempció de l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria–intervenció
és competència de les comunitats autònomes a partir de la sol·licitud dels ens locals
interessats i amb l’informe previ de la diputació corresponent i sempre que es compleixin els
dos requisits establerts: 1) població inferior a 500 habitants, i 2) pressupost anual ordinari
inferior a 200.000 euros (article 10 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març).
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Segons l’informe del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona de 19 d’
octubre de 2020, la població de Salomó és, a data 1 de gener de 2019 (darrera publicada per l’
INE) de 557 habitants i la de la Nou de Gaià de 603 habitants (132 i 66 habitants més que quan
es va constituir l’Agrupació, respectivament), per la qual cosa, tots dos municipis han de
mantenir el lloc de secretaria-intervenció en superar el llindar dels 500 habitants.
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Tots dos Ajuntaments justifiquen la iniciativa de dissolució en l’increment legal de les funcions
que recauen en el lloc de treball compartit, de manera que resulta insuficient per atendre
adequadament les funcions reservades, junt amb l’increment de població registrat des de la
seva creació i el volum de recursos econòmics gestionats.
El propòsit de l’Ajuntament de Salomó en dissoldre’s l’Agrupació, i una vegada creat i classificat
de nou el seu lloc de treball de secretaria Intervenció, és retenir per a aquest lloc el
nomenament interí autoritzat per Resolució de la Direcció General d'Administració Local de
data 6 d'agost de 2009. Per la seva banda, l’Ajuntament de la Nou de Gaià manifesta que no
ha de veure’s afectat per la dissolució de l'Agrupació, i preveu que pot atendre el lloc de treball
de secretaria Intervenció, bé en solitari, en aquest cas amb la prevenció d’haver d’incrementar
la dotació del crèdit destinat a retribucions i costos de Seguretat Social, o en agrupació amb un
altre ajuntament de la mateixa comarca de similars característiques, i que actualment es trobi
sense tenir cobert reglamentàriament aquest lloc de treball. Així mateix, el municipi de la Nou
de Gaià, amb població inferior a 1.000 habitants (603) compleix els requisits per poder rebre
assistència del SAM de la Diputació en l’exercici de les funcions reservades, la qual ja va
sol·licitar en data 23 de setembre de 2020 (RE 1-2020-024936-2, expedient SAM 80043300082020-0010374), sol·licitud actualment suspesa mentre no s’aprovi la dissolució de l’Agrupació i
es creï i classifiqui el corresponent lloc de treball.
En conseqüència, S'ACORDA:
Informar favorablement sobre la dissolució de l’agrupació per al sosteniment en comú del lloc
de treball de secretaria–intervenció dels Ajuntaments de Salomó i la Nou de Gaià.
L’Ajuntament de la Nou de Gaià podrà garantir les funcions pròpies del lloc de secretariaintervenció, mentre no s’aprovi la dissolució i es creï i classifiqui el corresponent lloc de treball
reservat, mitjançant l’assistència sol·licitada al SAM de la Diputació.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

Serveis jurídics
3. DESESTIMAR UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA
CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (2019-0013747).
De conformitat amb la proposta de Serveis jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Antecedents administratius
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1.- La senyora XXX va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra la
Diputació de Tarragona pels danys ocasionats per l’aparició d’unes esquerdes en l’immoble
ubicat al número 4 del carrer Tarragona de la Secuita per les obres de condicionament de la
carretera T-233.
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Atès que es van detectar deficiències en l’escrit inicial de reclamació de responsabilitat
patrimonial, en data 30 de setembre de 2019 es va donar tràmit d’esmena de defectes a la
reclamant, la qual els va esmenar en el termini atorgat.
2. Per decret de la Presidència de data 13 de novembre de 2019 s’admet a tràmit la reclamació
de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora XXX contra la Diputació de Tarragona
i es tramita segons determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del Sector Públic.
3.- Aquest procediment administratiu va quedar suspès en aplicació de la disposició addicional
tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Fins a la data 1 de juny de 2020 quan, d’
acord amb l’establert al RD 537/2020, de 22 de maig, es va reprendre el còmput dels terminis
administratius suspesos pel RD 463/2020.
4. Després de la instrucció de l’expedient es dóna audiència als interessats per termini de 10
dies, temps durant el qual no s’ha presentat escrit d’al·legacions en defensa dels seus drets i
interessos.

Fets provats
1.- D’acord amb l’escriptura pública de manifestació d’herència de data 26 de febrer de 2016, la
reclamant accepta el llegat de l’immoble ubicat a la carretera de Tarragona, número 4.
2.- El senyor XXX, marit de la senyora XXX, té contractada pòlissa de l’immoble ubicat al
número 4 de la carretera Tarragona de La Secuita, amb la companyia AXA Seguros Generales,
SA.
3.- Consta ordre de treball 0342 de Servihogar Catalunya SL de data 24-10-2019.
4.- Per decret de Presidència núm. 2018-0003423, de data 6 de novembre de 2018, es va
adjudicar el contracte de les obres de condicionament de les travesseres de la Secuita,
carreteres T-223 i TV-2231, a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA.
5.- D’acord amb les al·legacions presentades al Registre general de la Diputació de Tarragona,
en data 22 de novembre de 2019, el cap d’obra de la contractista Tecnologia de Firmes SA
informa que es personà a la casa del carrer 4, Tarragona de la Secuita, amb l’objectiu de
revisar la incidència objecte de reclamació. Atès que no es va trobar ningú a l’interior de l’
immoble i que el dany reclamat es troba en un balcó exterior, es va poder comprovar que per la
part inferior del sòl del balcó existien diverses esquerdes que tenen el seu origen en un període
anterior a l’inici de les obres.
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En el carrer Tarragona , l’execució de les obres es va centrar en el vial atès que van consistir
en el pas de la fibra òptica realitzada per microrasa i la pavimentació posterior. No hi va haver
cap actuació en la vorera ni en el voral del carrer.
6.- Segons informe emès en data 11 de desembre de 2019 pel Servei d’Assistència al Territori
de la Diputació de Tarragona les obres van consistir en la canalització de la fibra òptica
emplaçada davant de la vorera existent i el fresat i reposició del paviment.
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En l’execució d’aquestes obres de condicionament no s’ha emprat cap maquinària que pogués
provocar un gran impacte per la realització d’aquestes compactacions del terreny atès que no
era necessària pel tipus d’obra.
Durant l’execució de les obres, no es va tenir constància de cap incidènica en l’habitatge de la
reclamant.

Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial
Aquesta matèria està regulada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector
Públic i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
L'article 32 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic disposa que l’
Administració Pública indemnitzarà els particulars pels danys soferts sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la responsabilitat patrimonial
d'una administració pública és necessari que concorrin una sèrie de requisits:

Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat.
Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el deure jurídic de
suportar el perjudici patrimonial sofert.
Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de l'actuació
administrativa.
Exoneració en els supòsits de força major.
Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti abans
del transcurs de l'any des del fet motivador de la responsabilitat.

En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions:
a).- Si com a conseqüència de l'activitat administrativa, en aquest cas, les obres de
condicionament de la carretera T-223, al municipi de la Secuita, es van produir danys a l’
immoble ubicat al número 4 de la carretera Tarragona.
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b).- Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix nexe de causalitat.
c).- Si, en el cas de concórrer els anteriors requisits, el dany sofert pot ser considerat antijurídic
per no existir una obligació del particular de suportar-ho.
d).- No concurrència de força major.
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2.- Manca de prova que els danys manifestats per la reclamant siguin atribuïbles a les obres de
condicionament de la carretera T-223, al municipi de la Secuita.
D’acord amb l’informe emès en data 11 de desembre de 2019 pel Servei d’Assistència al
Territori (SAT) de la Diputació de Tarragona sobre els suposats danys ocasionats a l’immoble
objecte de reclamació, queda acreditat que:

Les obres efectuades van consistir en la canalització de la fibra òptica emplaçada davant
de la vorada existent i el fresat i reposició del paviment.
En l’execució d’aquestes obres de condicionament no es va emprar maquinària
susceptible de causar un gran impacte per a la realització de les compactacions del
terreny atès que no va ser necessari pel tipus d’obra de que es tractava.
Durant l’execució de les obres, el SAT no va tenir coneixement de cap incidència en l’
immoble objecte ara de reclamació, i s’adjunten fotografies de l’estat del balcó i de la
façana de l’immoble objecte de reclamació.

La contractista encarregada de l’execució d’aquestes obres, TECNOLOGIA DE FIRMES, SA,
en data 22 de novembre de 2019 presentà al registre general d’aquesta Corporació, escrit d’
al·legacions, en què constata que:

El Cap d’obra es va personar a l’immoble del carrer Tarragona, número 4, per valorar els
possibles danys pels quals es reclama. Atès que no va trobar a ningú a l’interior de l’
immoble, des de l’exterior va comprovar que a la part inferior del sòl del balcó exterior,
es visualitzaven diverses esquerdes.
Una d’aquestes esquerdes que observa el cap d’obra, es correspon amb la que la
reclamant va identificar amb la fotografia que aportà amb el seu escrit inicial de
reclamació.
El criteri tècnic del cap d’obra és que aquestes esquerdes són d’un període anterior a l’
inici de les obres, d’alguns anys anteriors i adjunta fotografia en què s’observa l’estat del
balcó i de part de la façana de l’immoble.
En concret, l’execució de les obres en el carrer Tarragona del municipi de La Secuita, es
va centrar en el vial, ja que va consistir en el pas de laq fibra òptica realitzada per
microrasa i la pavimentació posterior.
El tècnic manifesta que no hi va haver cap actuació ni a la vorera ni al voral del carrer, i
que es van mantenir els ja existents.
S’adjunten fotografies de la vorera que hauria rebut més vibracions i en què es
comprova el seu estat.
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D’acord amb aquestes consideracions, el tècnic de la contractista TECNOLOGIA DE FIRMES,
SA, conclou que: “no hi ha cap relació entre les diferents esquerdes de la casa del carrer
Tarragona, 4 de La Secuita i la realització de les obres del condicionament de la travessera TV223”
Així mateix, dels escrits presentats per la pròpia reclamant, amb dates de registre d’entrada al
Registre general de la Diputació de Tarragona de 10 de setembre i 30 d’octubre de 2019, no
resulta acreditada la relació de causalitat entre les danys que reclama i el funcionament del
servei públic, atès que merament manifesta que els danys van ser ocasionats a conseqüència
de les obres de condicionament de la travessera T-223 amb l’aportació d’una fotografia i d’un
full d’odre de treball de Servihogar Catalunya, SL de data 24-10-2019, en què merament s’
indica: “Se trata de unas grietas en balcon con peligro de caída a consecuencia de las obras
efectuadas en la calzada por la diputación, piden respuesta urgente”. Per tant, aquesta
documentació no acredita que els suposats danys que indica hagin estat provocats arran d’
aquelles obres, atès que en l’ordre de treball merament es limita a transcriure la descripció del
sinistre que la pròpia reclamant manifesta en el seu escrit inicial de reclamació, però en cap cas
estableix un criteri tècnic conduent a determinar l’existència de relació de causalitat. I en la
fotografia aportada per la reclamant, només s’aprecia una esquerda en el sòl d’un balcó, però
que en cap cas, acredita una relació de causalitat necessària per poder apreciar responsabilitat
patrimonial.
Més encara, tenint en compte que d’acord amb els informes tècnics aportats pel SAT de la
Diputació de Tarragona i de la contractista, en l’execució de les obres no es va emprar
maquinària susceptible de produir un gran impacte a l’efectuar les compactacions dels terrenys
per la pròpia naturalesa de les obres efectuades només al vial, ja que ni tan sols es va actuar ni
sobre la vorera ni la vorada que es troben més a prop de l’immoble de la reclamant.
De les fotografies aportades amb els informes tècnics, a l’immoble objecte de reclamació s’
aprecien nombroses esquerdes en tota la façana que evidencien un deteriorament físic de l’
edifici ja existent amb anterioritat de la realització de les obres, probablement a causa d’una
manca de manteniment dels elements de la façana, que implica que per qualsevol altre
incidència, com ara esdeveniments meteorològics o moviments inherents a la pròpia estructura
de l’immoble, es puguin ocasionar aquelles esquerdes, en cap cas imputables a les obres de
condicionament de la travessera T-223 a La Secuita.
En aquest sentit, la jurisprudència ha establert en reiterades ocasions que la càrrega de la
prova correspon a aquell qui sosté el fet i l’afirma, per consegüent, no ostenta aquesta càrrega
el que nega. La Sentència número 220/2010, de 26 de febrer, del TSJ de Catalunya disposa,
en relació a la càrrega de la prova, que existeix “el principio general “semper necesitas
probandi incumbit illi qui agit" (artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que atribuye la
carga de la prueba a aquél que sostiene el hecho, en cuya virtud, este Tribunal ha de partir del
criterio de que cada parte soporta la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni
negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas
consecuencias jurídicas invoca a su favor”. En el mateix sentit es pronuncien les Sentències
del TS de 25 de juliol de 2003, de 30 de setembre de 2003 i 11 de novembre de 2004, o la
Sentència del TSJ del País Basc número 551/2005, de 20 de juny.
En concret assenyala la STS, Sala contenciosa administrativa, Secció 6a de 5 de juny de 2007,
que constitueix jurisprudència consolidada
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que la prova de la relació de causalitat correspon a qui formula la reclamació, o com diu la
sentència de 18 d'octubre de 2005, la càrrega de la prova del nexe causal correspon a qui
reclama a l’Administració.
En conseqüència, és a la reclamant a qui correspon, en principi, la càrrega de la prova sobre
les qüestions de fet determinants de l'existència, de l'antijuridicitat, de l'abast i de la valoració
econòmica de la lesió, així com del substrat fàctic de la relació de causalitat que permeti la
imputació de la responsabilitat a l'Administració.
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I, la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, de 8 de gener de 2019 (rec.
259/2018), indica:
“La prueba, en el ámbito del procedimiento contencioso-administrativo se rige por los principios
generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y singularmente, en materia de carga probatoria, y
sin perjuicio de las facultades de oficio del Juez, por el principio, ya clásico, de que quien alega
debe probar ( art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Esta prueba debe ser una prueba
bastante para acreditar los hechos que constituyen la pretensión, prestada a través de
cualquiera de los medios legales.
Pues bien, en el caso de autos, no existe ninguna prueba legal que acredite que la caída se
produjo en el tiempo y lugar referidos por la parte actora. Y aunque este Juzgador pudiera tener
la convicción moral o la intuición de que, en efecto, la actora dice la verdad en su demanda, su
propia declaración no constituye prueba de la pretensión, sino la pretensión misma, que
debe apoyarse en algún otro elemento probatorio, que en el caso de autos, se reitera, no
existe. No hay informe policial alguno, ni testifical que acredite los hechos, ni tampoco
ningún otro elemento de prueba que demuestre que la caída que produjo las lesiones, según
se señala en el parte médico, fuera efectivamente en el lugar referido(...)
En consecuencia, faltando la prueba constitutiva de la pretensión relativa a las
circunstancias de la caída y su relación con el servicio público, el recurso se desestima”
Per tant, atès que és la reclamant qui té el deure de provar suficientment que els danys
reclamats es van ocasionar segons manifesta, la manca de prova per ella aportada fa
impossible tenir per acreditat que aquests suposats danys que indica s’haguessin produït a
conseqüència del funcionament del servei públic, o si per contra, poguessin haver estat
causats en qualsevol altre moment i per qualsevol altra actuació o esdeveniment aliè a les
esmentades actuacions realitzades pel Servei d’Assistència al Territori de la Diputació en
aquella zona.
Front a aquesta manca probatòria de la part reclamant, li és oposable tota la prova documental
practicada per la Diputació que demostra que s’havia actuat correctament i dintre dels
estàndards exigibles al tipus d’obra realitzada.
A més a més, la reclamant no ha aportat la corresponent valoració econòmica dels danys
reclamats tot i ser requerida en diverses ocasions per la instructora, ni ha acreditat que aquells
danys hagin estat objecte de reparació, de manera que no se sap amb certesa el detriment
patrimonial sofert.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada per la senyora XXX contra la Diputació de Tarragona pels danys
ocasionats, segons manifesta, a l’immoble ubicat al número 4 de la carretera Tarragona al
municipi de La Secuita.
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 D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
4. CONCEDIR SUBVENCIONS A CENTRES PRIVATS D'ENSENYAMENT ESPECIAL DE LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA, AUTORITZATS PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT,
DESTINADES AL FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE HAGIN ESTAT AFECTATS PER
LES CIRCUMSTÀNCIES ECONÒMIQUES DERIVADES DE LA CRISI DEL CORONAVIRUS,
AIXÍ COM PER A L'ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES
DELS ALUMNES EN RÈGIM D'ESCOLARITZACIÓ ORDINÀRIA, NO COMPARTIDA. ANY
2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. En data 30 de juny de 2020 la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria per a la
concessió de subvencions a centres privats d'ensenyament especial de la demarcació de
Tarragona, autoritzats pel departament d'Ensenyament, destinades al funcionament dels
centres que hagin estat afectats per les circumstàncies econòmiques, derivades de la crisi de
coronavirus, així com per a l'assistència a activitats extraescolars i complementàries dels
alumnes en règim d'escolarització ordinària, no compartida, any 2020. Aquesta convocatòria es
va publicar al BOPT el dia 15 de juliol de 2020.
2. L'aplicació pressupostària destinada a aquesta convocatòria és la 2010/323/48001/01, per
un import total de 130.000,00 euros.
3. La Diputació de Tarragona, subvenciona dels pressupostos presentats fins a un import
màxim de 30.000,00 euros, per centre, segons s'estableix a la convocatòria.
4. A la convocatòria, s'han presentat un total de 8 centres d'educació especial, tots ells dins del
termini establert.
5. Per manca de consignació pressupostària, s'ha aplicat un prorrateig a tots els beneficiaris del
19,80%. Es proposa concedir un 80,20% dels pressuposts presentats
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6. Els representants dels centres, han declarat de forma expressa que es troben al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. S'ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de la Diputació de Tarragona.
8. Les sol·licituds presentades s'han evaluat d'acord amb els criteris de valoració i ponderació
establerts a la convocatòria.
9. Els beneficiaris compleixen tots els requisits per accedir a les subvencions, d'acord amb la
informació que es disposa.
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10. El règim de concessió és de concurrència competitiva, i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el 31 d'agost de 2020.
11. L'IVA deduïble no és subvencionable de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei General de
Subvencions. Per tant, en el moment de la justificació, els beneficaris hauran de declarar el
règim d'IVA de l'actuació subvencionada als efectes de considerar aquesta despesa com a
subvencionable.
La cap de l'Àrea del SAC i la Comissió d'Avaluació de les subvencions de la Unitat de Cultura,
han emès els corresponents informes d'avaluació, els quals consten a l'expedient
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Convocatòria per a la concessió de subvencions centres privats d'ensenyament especial de
la demarcació de Tarragona, autoritzats pel departament d'Ensenyament, destinades al
funcionament dels centres que hagin estat afectats per les circumstàncies econòmiques
derivades de la crisi del coronavirus així com peer l'assistència a activitats extraescolars i
complementàries dels alumnats en règim d'escolarització ordinària, no compartida.
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 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 als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2010/323/48001/01 del pressujpost vigent:

Beneficiari: Associació de famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i
desenvolupament. MONTSIÀ (APASA)
Municipi: Amposta
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Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del Centre
Pressupost Elegible: 31.869,07 euros
% concedit: 71,72%
Import concedit: 22.857,80 euros
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Beneficiari: Centre Educació Especial Jeroni Moragas
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del centre
Pressupost Elegible: 6.281,42 euros
% concedit: 55,15%
Import concedit: 3.463,99 euros
Beneficiari: Verge del Mar, Sccl
Municipi: Reus
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del Centre
Pressupost Elegible: 27.268,00 euros
% concedit: 64,71%
Import concedit: 17.644,00 euros
Beneficiari: Fundació Estela
Municipi: Tarragona
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del centre
Pressupost Elegible: 29.357,33 euros
% concedit: 81,96%
Import concedit: 24.060,00 euros
Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona (CEE Tilmar de Montblanc)
Municipi: Montblanc
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del centre
Pressupost Elegible: 15.123,31 euros
% concedit: 76,89%
Import concedit: 11.629,00 euros
Beneficiari: Associació Provincial Paràlisis Cerebral
Municipi: Tarragona
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del Centre
Pressupost Elegible: 9.039,58 euros
% concedit: 89,79%
Import concedit: 8.116,95 euros
Beneficiari: Escola Solc
Municipi: Tarragona
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del Centre
Pressupost Elegible: 27.191,32 euros
% concedit: 68,26%
Import concedit: 18.561,80 euros
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Beneficiari: Fundació Mercè Pla
Municipi: Tortosa
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del centre
Pressupost Elegible: 27.949,70 euros
% concedit: 84,65%
Import concedit: 23.659,00 euros
Total: 129.992,54 euros
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Segon.- Fer avinent als beneficiaris que, d'acord amb la convocatòria de la concessió de
subvenció, la subvenció s'entén acceptada si no manifesta el contrari en el termini d'un mes,
comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de la seva concessió.
Tercer.- 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
Quart. Notificar l'Acord als centres d'educació especial.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
5. AUTORITZAR EL CANVI DE DESTÍ D'UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT
DE RENAU D'ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS
MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, INCLOSOS EDIFICIS I INDRETS SINGULARS O
PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 14 de juny de 2019, va concedir
subvencions als Ajuntaments, EMD i Ens dependents, d'acord amb la convocatòria de bases
per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2010-330-76210.
2. L'Ajuntament de Renau va ser beneficiari d'una subvenció per import de 4.000,00 euros pel
concepte "Adequació sala per exposicions".
3. L'esmentat ajuntament en data 7 d'octubre de 2020 va presentar un escrit, RE
núm. 8004330008-1-2020-026609-2, exposant que ha d'atendre una actuació prioritària per tal
de millorar la instal·lació elèctrica del Casal de Renau i, per aquest motiu, sol·licita un canvi de
destinació de la subvenció concedida inicialment, fent constar que el nou pressupost és de
3.916,77 euros.
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4. La nova actuació sol·licitada s'ajusta a l'establert a la convocatòria i es considera que no es
perjudiquen interessos de tercers.
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 pressupostària, 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció concedida al següent beneficiari a
càrrec de l’aplicació pressupostària 2010-330-76210.
Beneficiari: Ajuntament de Renau
Concepte subvencionat inicialment: Adequació sala per exposicions
Pressupost elegible: 4.280,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.210,60 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.000,00 euros
Nou concepte subvencionat: Millora instal·lació elèctrica del Casal de Renau
Nou pressupost presentat: 3.916,77 euros
Pressupost mínim a executar: 3.916,77 euros
% concedit: 95%
Import concedit: 3.720,93 euros
Import a donar de baixa: 195,84 euros
Segon. Modificar el concepte que figura en la corresponent reserva económica.
Tercer. Donar de baixa el crèdit restant de la subvenció concedida inicialment, d’acord als
terminis establerts.
Quart. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Cinquè. Notificar-ho al beneficiari.
Sisè. Comunicar-ho a la 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.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
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Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
6. CONCEDIR LES SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA,
AMB MOTIU DE LA COVID19, CONVOCATÒRIA 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. El dia 28 de juliol de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
convocatòria de subvencions destinades als municipis, en matèria de Protecció de la Salut
Pública, amb motiu de la COVID19, Convocatòria 2020. El dia 7 d’agost de 2020 es va publicar
aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
2. Les sol·licituds de subvencions per actuacions en matèria de Protecció de la Salut Pública
amb motiu de la COVID19 es tramiten a l’empara de la convocatòria, aprovada per la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona, de 28 de juliol de 2020, i publicada el BOP de Tarragona,
7 d'agost de 2020 i les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms.
3. El règim de la concessió és de concurrència competitiva, i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el 15 de setembre de 2020.
4. Per atendre aquesta línia la Corporació va consignar 3.000.000,00 € del pressupost per l’
exercici 2020 a l’aplicació pressupostària 2020-1200-311-46209-01.
5. S’han presentat un total de 178 sol·licituds de subvenció.
6. De conformitat amb el punt sisè de la Convocatòria, la distribució de la dotació econòmica
atorgada a cada ens local es fa d’acord amb els criteris objectius establerts a la Convocatòria.
La quantitat màxima per a cada municipi i entitat municipal descentralitzada és la publicada a l’
annex 1 de la Convocatòria.
7. S’ha revisat la documentació presentada, requerida en la mateixa convocatòria, amb la
finalitat de determinar l’objecte de la subvenció sol·licitada, el pressupost presentat i els altres
elements determinants per a la concessió.
8. En conjunt ens han sol·licitat:
COVID Salut Pública - Convocatòria 2020
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Aplicació pressupostària: 2020-1200-311-46209-01
Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals

178

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

178

Nombre de sol·licituds concedides

178

Nombre de sol·licituds desestimades

0

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0
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Pressupost
Pressupost de les actuacions (IVA inclòs) (€)

4.334.854,48 €

Import sol·licitat (IVA inclòs) (€)

2.795.938,50 €

Pressupost total elegible de sol·licituds concedides (IVA inclòs) (€)

2.795.938,50 €

Import total susceptible a ser concedit (€)

2.795.938,50 €

9. Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats criteris, l’import total del
repartiment és de 2.795.938,50 €.
10. Els imports de les despeses subvencionables inclouen l’IVA, donat que aquest no és
deduïble pels beneficiaris, i per tant, el pressupost elegible considera el pressupost presentat
amb base imposable i IVA inclòs.
11. Si el beneficiari justifica per sota del "pressupost elegible" es procedirà a la reducció del
pagament de la subvenció proporcionalment segons el percentatge de concessió. Si s'executa
un import superior, no es reduirà el pagament de la quantitat concedida. En tot cas el
beneficiari haurà de justificar sempre la totalitat de la despesa executada.
També es procedirà a la reducció del pagament de la subvenció quan tingui lloc qualsevol dels
supòsits establerts a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
12. Els beneficiaris, en la sol·licitud de subvenció, han declarat de manera expressa i
responsable que estan al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social. S’ha comprovat també que no són deutors de la Diputació de Tarragona.
13. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que els sol·licitants
compleixen amb els requisits per a ser beneficiaris.
14. L’òrgan col·legiat ha emès informe d’avaluació, en data 20 d'octubre de 2020, el qual
consta a l’expedient electrònic, de conformitat amb allò que determina l’article 24 de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei General Pressupostària.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis en tot allò que no s’oposi a les normes bàsiques de la Llei 38/2003, així com la
resta de normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text
complert de la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones” (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) . I el text complet estarà
disponible a https://seuelectronica.dipta.cat/.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir les subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la
COVID19, convocatòria 2020, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1200-311-4620901 del pressupost vigent, als beneficiaris que es relacionen:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Aiguamúrcia
Aiguamúrcia
COVID Salut Pública
11.337,21 euros
99,76%
11.310,54 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Albinyana
Albinyana
COVID Salut Pública
17.500,00 euros
95,00%
16.624,36 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Alcanar
Alcanar
COVID Salut Pública
29.542,45 euros
97,50%
28.802,68 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Alcover
Alcover
COVID Salut Pública
29.384,34 euros
88,08%
25.880,76 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Aldover
Aldover
COVID Salut Pública
11.484,52 euros
98,37%
11.297,79 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Alfara de Carles
Alfara de Carles
COVID Salut Pública
8.259,56 euros
98,12%
8.103,99 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Alforja
Alforja
COVID Salut Pública
16.308,90 euros
99,31%
16.196,88 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Alió
Alió
COVID Salut Pública
8.167,72 euros
99,73%
8.145,60 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Almoster
Almoster
COVID Salut Pública
23.126,76 euros
68,73%
15.894,89 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Altafulla
Altafulla
COVID Salut Pública
31.460,00 euros
82,65%
26.000,89 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament d'Amposta
Amposta
COVID Salut Pública
55.800,39 euros
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% concedit:
Import concedit:

66,51%
37.113,11 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d' Arbolí
Arbolí
COVID Salut Pública
7.535,80 euros
94,23%
7.100,73 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Arnes
Arnes
COVID Salut Pública
10.028,99 euros
81,33%
8.156,33 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès
COVID Salut Pública
29.272,15 euros
70,66%
20.684,23 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Barberà de la Conca
Barberà de la Conca
COVID Salut Pública
17.444,50 euros
46,83%
8.168,41 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Batea
Batea
COVID Salut Pública
24.234,07 euros
67,08%
16.256,61 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Bellmunt del Priorat
COVID Salut Pública
8.046,73 euros
99,90%
8.038,89 euros

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Benifallet
Benifallet
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Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

COVID Salut Pública
11.336,75 euros
98,81%
11.201,83 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Benissanet
Benissanet
COVID Salut Pública
17.669,38 euros
89,24%
15.767,38 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Blancafort
Blancafort
COVID Salut Pública
13.063,85 euros
62,10%
8.112,04 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Bonastre
Bonastre
COVID Salut Pública
11.500,00 euros
97,11%
11.167,60 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Bràfim
Bràfim
COVID Salut Pública
24.543,17 euros
45,51%
11.170,29 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Emd de Bítem
Bítem
COVID Salut Pública
16.579,19 euros
94,96%
15.743,22 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Cabacés
Cabacés
COVID Salut Pública
8.351,04 euros
96,41%
8.050,97 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Calafell
Calafell
COVID Salut Pública
42.659,55 euros
96,12%
41.005,42 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Camarles
Camarles
COVID Salut Pública
21.653,27 euros
95,69%
20.720,47 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Cambrils
Cambrils
COVID Salut Pública
132.792,97 euros
34,60%
45.944,63 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Emd de Campredó
Campredó
COVID Salut Pública
15.873,38 euros
99,64%
15.816,37 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Capafonts
Capafonts
COVID Salut Pública
8.425,91 euros
84,15%
7.089,99 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Capçanes
Capçanes
COVID Salut Pública
14.445,54 euros
56,20%
8.118,08 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Caseres
Caseres
COVID Salut Pública
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

12.252,47 euros
65,50%
8.024,80 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Castellvell del Camp
Castellvell del Camp
COVID Salut Pública
20.225,72 euros
83,58%
16.905,55 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Colldejou
Colldejou
COVID Salut Pública
7.616,00 euros
93,58%
7.126,90 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Conesa
Conesa
COVID Salut Pública
7.754,89 euros
91,27%
7.077,91 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Constantí
Constantí
COVID Salut Pública
52.013,44 euros
51,66%
26.871,29 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Corbera d'Ebre
Corbera d'Ebre
COVID Salut Pública
15.820,99 euros
99,05%
15.670,07 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Cornudella de Montsant
COVID Salut Pública
16.011,22 euros
70,81%
11.337,39 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Creixell
Creixell
COVID Salut Pública
23.232,00 euros
90,40%
21.000,98 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Deltebre
Deltebre
COVID Salut Pública
31.539,38 euros
96,85%
30.544,66 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Duesaigües
Duesaigües
COVID Salut Pública
9.356,80 euros
76,66%
7.173,21 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Lloar
El Lloar
COVID Salut Pública
7.370,05 euros
96,07%
7.080,60 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Masroig
El Masroig
COVID Salut Pública
9.166,17 euros
89,29%
8.184,52 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Molar
El Molar
COVID Salut Pública
14.248,55 euros
56,50%
8.050,30 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Montmell
El Montmell
COVID Salut Pública
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

20.642,00 euros
77,53%
16.002,93 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Morell
El Morell
COVID Salut Pública
46.320,26 euros
45,43%
21.042,59 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
El Perelló
COVID Salut Pública
25.139,43 euros
67,01%
16.847,16 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Pinell de Brai
El Pinell de Brai
COVID Salut Pública
16.761,68 euros
93,49%
15.670,75 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Pont d'Armentera
El Pont d'Armentera
COVID Salut Pública
11.044,79 euros
100,00%
11.044,79 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Rourell
El Rourell
COVID Salut Pública
2.485,37 euros
100,00%
2.485,37 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Vendrell
El Vendrell
COVID Salut Pública
132.765,93 euros
36,48%
48.433,02 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament dels Garidells
Els Garidells
COVID Salut Pública
8.683,30 euros
82,16%
7.134,28 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament dels Guiamets
Els Guiamets
COVID Salut Pública
12.372,80 euros
64,92%
8.032,18 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Emd dels Muntells
Els Muntells
COVID Salut Pública
5.948,36 euros
100,00%
5.948,36 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament dels Pallaresos
Els Pallaresos
COVID Salut Pública
34.629,58 euros
62,84%
21.762,67 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Falset
Falset
COVID Salut Pública
17.268,74 euros
97,81%
16.890,11 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Figuerola del Camp
Figuerola del Camp
COVID Salut Pública
8.065,74 euros
100,00%
8.065,74 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Flix
Flix
COVID Salut Pública
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

27.888,48 euros
74,74%
20.843,95 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Forés
Forès
COVID Salut Pública
5.714,18 euros
100,00%
5.714,18 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Freginals
Freginals
COVID Salut Pública
10.141,06 euros
79,71%
8.083,18 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Gandesa
Gandesa
COVID Salut Pública
28.943,88 euros
71,22%
20.613,09 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Garcia
Garcia
COVID Salut Pública
19.276,07 euros
57,37%
11.059,56 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Ginestar
Ginestar
COVID Salut Pública
20.891,16 euros
53,66%
11.211,22 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Godall
Godall
COVID Salut Pública
12.485,37 euros
88,84%
11.091,77 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Gratallops
Gratallops
COVID Salut Pública
8.841,33 euros
81,01%
7.162,47 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan
COVID Salut Pública
22.148,46 euros
71,15%
15.759,33 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Emd de Jesús
Jesús
COVID Salut Pública
21.109,42 euros
99,82%
21.072,12 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Albiol
L'Albiol
COVID Salut Pública
8.176,47 euros
100,00%
8.176,47 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Aldea
L'Aldea
COVID Salut Pública
49.881,43 euros
42,80%
21.348,60 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Aleixar
L'Aleixar
COVID Salut Pública
11.587,33 euros
97,45%
11.291,75 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de l'Ametlla de Mar
L'Ametlla de Mar
COVID Salut Pública
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

27.310,53 euros
99,00%
27.037,05 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Ampolla
L'Ampolla
COVID Salut Pública
84.296,67 euros
24,57%
20.707,72 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Arboç
L'Arboç
COVID Salut Pública
27.737,93 euros
94,40%
26.184,76 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Argentera
L'Argentera
COVID Salut Pública
11.404,94 euros
62,18%
7.092,01 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Espluga de Francolí
L'Espluga de Francolí
COVID Salut Pública
23.838,36 euros
88,42%
21.076,81 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Bisbal del Penedès
La Bisbal del Penedès
COVID Salut Pública
22.241,08 euros
94,08%
20.924,48 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Febró
La Febró
COVID Salut Pública
7.395,69 euros
95,13%
7.035,63 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Figuera
La Figuera
COVID Salut Pública
7.492,32 euros
94,54%
7.083,28 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Galera
La Galera
COVID Salut Pública
11.527,59 euros
97,13%
11.196,46 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Masó
La Masó
COVID Salut Pública
5.767,09 euros
100,00%
5.767,09 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Morera de Montsant
La Morera de Montsant
COVID Salut Pública
7.244,01 euros
98,16%
7.110,80 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Nou de Gaià
La Nou de Gaià
COVID Salut Pública
11.110,56 euros
100,00%
11.110,56 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Palma d'Ebre
La Palma d'Ebre
COVID Salut Pública
9.295,27 euros
86,92%
8.079,16 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
La Pobla de Mafumet
COVID Salut Pública
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

31.397,06 euros
67,45%
21.176,81 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca
La Pobla de Massaluca
COVID Salut Pública
8.242,70 euros
97,84%
8.064,39 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Pobla de Montornès
La Pobla de Montornès
COVID Salut Pública
17.739,70 euros
95,23%
16.893,47 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Riba
La Riba
COVID Salut Pública
17.109,40 euros
64,87%
11.098,48 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Riera de Gaià
La Riera de Gaià
COVID Salut Pública
13.211,72 euros
100,00%
13.211,72 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Secuita
La Secuita
COVID Salut Pública
32.948,91 euros
48,93%
16.120,37 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Selva del Camp
La Selva del Camp
COVID Salut Pública
36.275,36 euros
72,43%
26.275,36 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Sénia
La Sénia
COVID Salut Pública
31.464,86 euros
83,57%
26.294,82 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella
La Torre de Fontaubella
COVID Salut Pública
8.201,15 euros
86,59%
7.101,40 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
La Torre de l'Espanyol
COVID Salut Pública
14.232,99 euros
78,10%
11.115,93 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Vilella Alta
La Vilella Alta
COVID Salut Pública
12.772,16 euros
55,58%
7.099,39 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Vilella Baixa
La Vilella Baixa
COVID Salut Pública
9.604,98 euros
74,38%
7.144,35 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de les Borges del Camp
Les Borges del Camp
COVID Salut Pública
18.671,36 euros
87,60%
16.355,25 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:

Ajuntament de les Piles
Les Piles
COVID Salut Pública
8.690,83 euros
82,28%
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Import concedit:

7.151,06 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Llorenç del Penedès
Llorenç del Penedès
COVID Salut Pública
23.199,01 euros
71,53%
16.594,16 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Mas de Barberans
Mas de Barberans
COVID Salut Pública
16.306,82 euros
68,03%
11.093,78 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Masdenverge
Masdenverge
COVID Salut Pública
17.154,47 euros
91,56%
15.706,31 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Maspujols
Maspujols
COVID Salut Pública
11.678,70 euros
96,42%
11.260,88 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Miravet
Miravet
COVID Salut Pública
11.320,00 euros
98,67%
11.169,61 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Mont-ral
Mont-ral
COVID Salut Pública
3.025,00 euros
100,00%
3.025,00 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Montblanc
Montblanc
COVID Salut Pública
27.617,93 euros
99,30%
27.424,26 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Montbrió del Camp
Montbrió del Camp
COVID Salut Pública
16.927,69 euros
100,00%
16.927,69 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Montferri
Montferri
COVID Salut Pública
13.533,61 euros
59,93%
8.110,70 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Móra d'Ebre
Móra d'Ebre
COVID Salut Pública
43.312,98 euros
60,72%
26.300,86 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Passanant i Belltall
Passanant i Belltall
COVID Salut Pública
7.197,59 euros
98,90%
7.118,18 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Paüls
Paüls
COVID Salut Pública
13.373,35 euros
82,84%
11.079,02 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Perafort
Perafort
COVID Salut Pública
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

72.556,25 euros
21,82%
15.834,49 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Emd de Picamoixons
Picamoixons
COVID Salut Pública
8.376,96 euros
97,20%
8.142,24 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Pira
Pira
COVID Salut Pública
11.082,07 euros
73,83%
8.181,83 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
COVID Salut Pública
8.487,15 euros
94,98%
8.061,04 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Pontils
Pontils
COVID Salut Pública
7.802,08 euros
89,72%
7.000,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Porrera
Porrera
COVID Salut Pública
8.432,75 euros
96,59%
8.145,60 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Pradell de la Teixeta
COVID Salut Pública
7.652,04 euros
92,93%
7.110,80 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Prades
Prades
COVID Salut Pública
30.273,46 euros
36,67%
11.101,16 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Prat de Comte
Prat de Comte
COVID Salut Pública
8.306,77 euros
85,85%
7.131,60 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Pratdip
Pratdip
COVID Salut Pública
16.482,31 euros
67,96%
11.201,16 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Puigpelat
Puigpelat
COVID Salut Pública
33.980,38 euros
46,38%
15.759,33 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Querol
Querol
COVID Salut Pública
8.309,77 euros
100,00%
8.309,77 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Rasquera
Rasquera
COVID Salut Pública
16.967,83 euros
66,18%
11.230,01 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Renau
Renau
COVID Salut Pública
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

7.796,63 euros
91,25%
7.114,15 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Reus
Reus
COVID Salut Pública
304.623,18 euros
23,70%
72.184,60 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Riudecanyes
Riudecanyes
COVID Salut Pública
16.120,49 euros
97,66%
15.742,55 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Riudecols
Riudecols
COVID Salut Pública
17.244,80 euros
91,51%
15.780,13 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Riudoms
Riudoms
COVID Salut Pública
38.364,73 euros
70,14%
26.907,53 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Rocafort de Queralt
Rocafort de Queralt
COVID Salut Pública
7.720,41 euros
92,74%
7.159,79 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Rodonyà
Rodonyà
COVID Salut Pública
7.649,01 euros
100,00%
7.649,01 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Roquetes
Roquetes
COVID Salut Pública
27.907,44 euros
99,73%
27.832,96 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Salomó
Salomó
COVID Salut Pública
1.900,00 euros
100,00%
1.900,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Salou
Salou
COVID Salut Pública
54.321,93 euros
76,64%
41.634,90 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
Sant Carles de la Ràpita
COVID Salut Pública
52.930,85 euros
61,90%
32.763,95 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Sant Jaume d'Enveja
COVID Salut Pública
18.032,29 euros
94,25%
16.995,47 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Sant Jaume dels Domenys
COVID Salut Pública
17.514,53 euros
95,62%
16.747,84 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Santa Bàrbara
Santa Bàrbara
COVID Salut Pública
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

32.305,01 euros
65,14%
21.044,60 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Santa Coloma de Queralt
COVID Salut Pública
18.063,04 euros
92,91%
16.782,07 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Santa Oliva
Santa Oliva
COVID Salut Pública
19.975,74 euros
100,00%
19.975,74 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Sarral
Sarral
COVID Salut Pública
16.857,62 euros
95,07%
16.027,09 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Emd de la Serra d'Almos
Serra d'Almos
COVID Salut Pública
14.243,74 euros
50,35%
7.171,19 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Solivella
Solivella
COVID Salut Pública
12.598,94 euros
88,35%
11.130,69 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Tarragona
Tarragona
COVID Salut Pública
98.840,71 euros
93,50%
92.412,52 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Tivenys
Tivenys
COVID Salut Pública
64.238,00 euros
17,61%
11.309,20 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Tivissa
Tivissa
COVID Salut Pública
39.768,39 euros
39,98%
15.900,93 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Torredembarra
Torredembarra
COVID Salut Pública
63.669,00 euros
52,93%
33.700,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Torroja del Priorat
Torroja del Priorat
COVID Salut Pública
7.260,00 euros
97,92%
7.108,78 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Ulldecona
Ulldecona
COVID Salut Pública
26.874,04 euros
99,39%
26.710,23 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Ulldemolins
Ulldemolins
COVID Salut Pública
8.557,72 euros
94,85%
8.116,74 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vallclara
Vallclara
COVID Salut Pública

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/11/2020 a les 09:03:09

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

17.244,03 euros
40,59%
7.000,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vallmoll
Vallmoll
COVID Salut Pública
33.796,21 euros
47,84%
16.166,68 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Valls
Valls
COVID Salut Pública
46.459,49 euros
84,49%
39.251,87 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vandellos i l'Hospitalet de l'Infant
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
COVID Salut Pública
36.225,35 euros
74,07%
26.832,36 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vila-rodona
Vila-rodona
COVID Salut Pública
15.925,58 euros
99,40%
15.830,46 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vila-seca
Vila-seca
COVID Salut Pública
112.681,25 euros
33,80%
38.085,52 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilabella
Vilabella
COVID Salut Pública
11.265,56 euros
99,42%
11.199,81 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Vilalba dels Arcs
COVID Salut Pública
20.264,48 euros
54,90%
11.125,32 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilallonga del Camp
Vilallonga del Camp
COVID Salut Pública
17.745,21 euros
93,50%
16.591,48 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Vilanova d'Escornalbou
COVID Salut Pública
11.071,65 euros
100,00%
11.071,64 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilanova de Prades
Vilanova de Prades
COVID Salut Pública
8.844,35 euros
80,10%
7.083,95 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilaplana
Vilaplana
COVID Salut Pública
11.907,50 euros
93,14%
11.091,10 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilaverd
Vilaverd
COVID Salut Pública
7.253,08 euros
100,00%
7.253,08 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Vimbodí
COVID Salut Pública
11.369,44 euros
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% concedit:
Import concedit:

99,43%
11.304,50 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vinebre
Vinebre
COVID Salut Pública
10.405,79 euros
78,21%
8.138,21 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Vinyols i els Arcs
COVID Salut Pública
22.899,55 euros
71,48%
16.368,01 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Xerta
Xerta
COVID Salut Pública
16.706,53 euros
94,41%
15.773,42 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Bellvei
Municipi:
Bellvei
Concepte:
COVID Salut Pública
Pressupost Elegible:
17.092,63 euros
% concedit:
96,32%
Import concedit:
16.463,59 euros
Observacions: No s’accepta com a subvencionables les revisions COVID19 del personal de
l'ajuntament.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Observacions: No s’accepta com
de primers auxilis.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Botarell
Botarell
COVID Salut Pública
15.758,86 euros
99,66%
15.704,97 euros
a subvencionable la reposició del material de la farmaciola

Ajuntament de Cunit
Cunit
COVID Salut Pública
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Pressupost Elegible:
98.591,47 euros
% concedit:
31,98%
Import concedit:
31.531,16 euros
Observacions: No s’accepta com a subvencionable l'adquisició de vestuari.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Observacions: No s’accepta com
de personal de l'ajuntament.

Ajuntament del Catllar
El Catllar
COVID Salut Pública
28.046,91 euros
76,81%
21.543,89 euros
a subvencionable l'adquisicó de 6 ordinadors pel teletreball

Beneficiari:
Ajuntament del Pla de Santa Maria
Municipi:
El Pla de Santa Maria
Concepte:
COVID Salut Pública
Pressupost Elegible:
29.401,00 euros
% concedit:
56,29%
Import concedit:
16.549,87 euros
Observacions: No s’accepta com a subvencionable la posada a punt de 7 ordinadors pels
infants de les escoles.

Beneficiari:
Ajuntament de la Canonja
Municipi:
La Canonja
Concepte:
COVID Salut Pública
Pressupost Elegible:
37.399,08 euros
% concedit:
70,69%
Import concedit:
26.437,09 euros
Observacions: No s’accepten com a subvencionable els test ràpids de detecció d'anticossos.

Beneficiari:
Ajuntament de Llorac
Municipi:
Llorac
Concepte:
COVID Salut Pública
Pressupost Elegible:
4.263,29 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
4.263,29 euros
Observacions: No s’accepten com a subvencionable les serologies als treballadors de
l'ajuntament.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Masllorenç
Masllorenç
COVID Salut Pública
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Pressupost Elegible:
12.988,24 euros
% concedit:
85,03%
Import concedit:
11.044,12 euros
Observacions: No s’accepten com a subvencionable el router i la connexió a Internet de 5 llars.

Beneficiari:
Ajuntament de Mont-roig del Camp
Municipi:
Mont-roig del Camp
Concepte:
COVID Salut Pública
Pressupost Elegible:
75.505,10 euros
% concedit:
41,04%
Import concedit:
30.983,56 euros
Observacions: No s’accepten com a subvencionable els 160 test COVID.

Beneficiari:
Ajuntament de Móra la Nova
Municipi:
Móra la Nova
Concepte:
COVID Salut Pública
Pressupost Elegible:
22.738,42 euros
% concedit:
90,72%
Import concedit:
20.628,53 euros
Observacions: No s’accepten com a subvencionable les llicències per poder fer teletreball.

Beneficiari:
Ajuntament de Nulles
Municipi:
Nulles
Concepte:
COVID Salut Pública
Pressupost Elegible:
5.348,87 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
5.348,87 euros
Observacions: No s’accepten com a subvencionable les càmares, micors i el portàtil per fer
teletreball.

Beneficiari:
Ajuntament de Roda de Berà
Municipi:
Roda de Berà
Concepte:
COVID Salut Pública
Pressupost Elegible:
115.515,55 euros
% concedit:
23,28%
Import concedit:
26.889,41 euros
Observacions: No s’accepta com a subvencionable el lloc de treball d'assessor laboral, de
tècnic de comunicació, cap de comunicació i auxiliar de comunicació.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Savallà del Comtat
Savallà del Comtat
COVID Salut Pública
4.621,41 euros
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% concedit:
100,00%
Import concedit:
4.621,41 euros
Observacions: No s’accepta com a subvencionable les proves de serologia COVID.
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Beneficiari:
Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Municipi:
Vallfogona de Riucorb
Concepte:
COVID Salut Pública
Pressupost Elegible:
5.909,78 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
5.909,78 euros
Observacions: No s’accepta com a subvencionable les proves de serologia COVID.

Total a concedir: 2.795.938,50 euros

Segon. Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria reguladora de la
concessió de la subvenció, la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el
termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de la seva
concessió.
Tercer. Comunicar la informació d’aprovació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Quart. Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i comunicar-lo 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.
7. APROVAR L'APORTACIÓ, PER A L'ANY 2020 AL PARC NATURAL DEL DELTA DE
L'EBRE I APROVAR EL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ, PREVI A LA JUSTIFICACIÓ,
DEL 50% DE L'APORTACIÓ.
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. Un dels objectius de la Diputació de Tarragona, d’acord amb el seu Pla Estratègic vigent, és
realitzar actuacions per a la preservació de la natura. Per materialitzar aquest objectiu, la
Corporació manifesta la voluntat d’actuar, entre d’altres, en la conservació i millora d’espais
naturals protegits.
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2. La Diputació de Tarragona forma part de la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’
Ebre segons Decret 332/1986, de 23 d’octubre (DOGC 779 de 17-12-1986), sobre declaració
del Parc Natural del Delta de l’Ebre i de les Reserves Naturals Parcials de la Punta de la Banya
i l’Illa Sapinya
3. La Diputació de Tarragona ha dotat pressupostàriament a l’exercici 2020 l’aplicació
pressupostària 2020-1200-172-78000, amb la quantitat de 35.000,00 €, per l’aportació al Parc
Natural del Delta de l’Ebre.
4. En data 8 d'octubre de 2020, registre d'entrada 8004330008-1-2020-026708-2 el Parc
Natural del Delta de l’Ebre ha tramès la sol·licitud d’aportació econòmica per a l’any 2020, en
format electrònic, per un import total de 35.000,00 € que es distribueix de la següent manera:
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Actuació

Pressupost (€)

Renovació cuines de l’Estació Biològica

17.000 €

Acondicionament sostre gàbia de vol d’aquàtiques del CRFS de Canal Vell

5.000 €

Projectes d’obres diverses

13.000 €
TOTAL (IVA inclòs)

35.000 €

5. La Unitat Gestora ha emès informe favorable, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
La tècnica considera com a pressupost elegible l'import de 35.000,00€ amb IVA inclòs. El
beneficiari ha comunicat que no es dedueix l’IVA de les despeses objecte de l’aportació.
Fonaments de dret
Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La Diputació de Tarragona forma part de la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’
Ebre segons Decret 332/1986, de 23 d’octubre (DOGC 779 de 17-12-1986), sobre
declaració del Parc Natural del Delta de l’Ebre i de les Reserves Naturals Parcials de la
Punta de la Banya i l’Illa Sapinya
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’aportació, per a l'any 2020, al Parc Natural del Delta de l’Ebre per l’import
que es consigna:
Beneficiari: Parc Natural del Delta de l’Ebre
Municipi: Deltebre
Concepte: 2020 - Aportació Parc Natural del Delta de l’Ebre
Pressupost presentat: 35.000 €
Pressupost Elegible: 35.000 €
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% concedit: 100%
Import concedit: 35.000 €
Aplicació Pressupostària: 1200/172/78000/01
Total: 35.000,00
Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació, previ a la justificació, del 50% de l'aportació
per a l'any 2020 al Parc Natural del Delta de l'Ebre, per import de 17.500,00 €, en el termini d’
un mes després de la data de l’aprovació per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona.
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Tercer. El pagament de les despeses, es farà prèvia justificació de les actuacions realitzades
mitjançant la documentació següent:

Memòria de les actuacions.
Certificació de la Junta Rectora d’execució de les actuacions.
Factures i altres documents justificatius degudament compulsats o relació classificada
de despeses amb identificació del concepte, creditor, document, import, data d’emissió i,
en el seu cas, data de pagament.
Justificació de què es fa constar la col·laboració de la Diputació.

Quart. Notificar aquest acord al Parc Natural del Delta de l'Ebre, i comunicar-ho a la Intervenció
General i a la Tresoreria de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
8. RESOLDRE EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
I LLIURADA A L'AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP, PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ
DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE
CONSUM HUMÀ, CONVOCATÒRIA 2016.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 28 de novembre de 2014, en sessió ordinària del Ple de la Diputació de Tarragona,
es van aprovar les Bases Específiques de subvencions per actuacions de protecció de la salut
pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Aquestes es van
publicar al BOP de Tarragona, núm. 31 de 7 de febrer de 2015.
2. En data 26 de febrer de 2016, es va aprovar per acord de la Junta de Govern, la
convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de
la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, per a l'any 2016. Aquesta convocatòria es va
publicar al BOP de Tarragona, núm. 46 de 8 de març de 2016.
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3. En data 15 de juliol de 2016, per acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, es
va aprovar la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la
millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, concurrència competitiva, any 2016.
Entre d'altres, a l'Ajuntament de Cabra del Camp, se'ls va concedir el següent:

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp
Concepte: Manteniment
Pressupost Elegible: 2.066,52 euros
Pressupost Mínim a Executar: 1.813,16 euros
% concedit: 90,00%
Import a concedit:1.631,85 euros
4. En data 23 de juny de 2017, per acord de Junta de Govern, es van aprovar els justificants i el
lliurament a l'Ajuntament de Cabra del Camp per import de 1.631,85€, prèvia presentació de la
documentació justificativa corresponent i que consta a l'expedient electrònic 8004330008-20160003579. La despesa justificada presentada i acceptada va ser de 2.115,32€, import superior al
pressupost mínim a executar. Per tant és va lliurar la totalitat de l'import concedit.
5. Durant l'exercici 2018, la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va iniciar el
control financer de subvencions corresponents a l'exercici 2017; com a conseqüència es van
seleccionar diversos expedients, d'entre els quals l'expedient número 8004330008-20160003579 "Ajuntament de Cabra del Camp - Protecció SP aigua consum humà - Manteniment
2016".
6. En data 29 de gener de 2020, la Intervenció General va emetre informe de control financer
en el qual proposa el reintegrament total de l’import concedit, donat que el beneficiari no va
aportar part essencial de la documentació sol·licitada, consistent en els justificants d’acreditació
del pagament de les despeses ocasionades. Aquest informe es va incorporar a l'expedient
núm. 8004330008-2018-0010411, i especifica el següent:
"D’acord amb el que s’exposa en els punts anteriors i tenint en compte la documentació
recopilada en el decurs dels treballs de control, la conclusió de l’informe és:
a) En el decurs del treballs de control financer s’ha constatat que, en la fase de gestió de la
subvenció, el beneficiari va aportar en temps i forma la documentació necessària per a la
correcta i adequada concessió de la subvenció, d’acord amb el que estableix la LGS, les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i les bases específiques reguladores.
b) En el decurs del treballs de control financer s’ha constatat que, en la fase de gestió de la
subvenció, el beneficiari va aportar la documentació justificativa de la subvenció en termini i
amb el contingut estabert a la LGS, les bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i les bases específiques reguladores.
c) S’ha constatat que es van realitzar i finançar les operacions subvencionades.
d) Respecte de la justificació, en el decurs del treballs de control financer el beneficiari no ha
aportat part essencial de la documentació sol·licitada consistent en els justificants de l’
acreditació del pagament de les despeses ocasionades, per la qual cosa es proposa el
reintegrament dels 1.631,85 euros, de conformitat amb els articles 37.1 c) de la LGS.
De conformitat amb els punts anteriors, s’emet informe amb proposta de reintegrament total de
l’expedient de referència d’acord amb el que estableix la normativa aplicable."
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7. En data 25 de febrer de 2020, per acord de la Junta de Govern, es va aprovar iniciar el
procediment de reintegrament a l'Ajuntament de Cabra del Camp, de la subvenció concedida
per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua
de consum humà. Convocatòria 2016.

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

8. En data 2 de març de 2020, es va practicar la notificació d’aquest acord. El termini per a
formular al·legacions era de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent de la notificació de la
resolució.
9. En data 10 de març de 2020, l’Ajuntament de Cabra del Camp, registre d’entrada
8004330008-1-2020-008341-2, presenten les factures, amb registre d’entrada 8004330008-12020-008342-2 els certificats i amb registre número 8004330008-1-2020-008343-2, presenten
un escrit d’al·legacions a l’acord d’inici de l’expedient de reintegrament, dins el termini atorgat,
en el que aporta la documentació sol·licitada per la Intervenció de la Diputació, manifestant que
no es va aportar en el seu moment, per problemes en l’àmbit de la gestió administrativa pròpia
de l’ajuntament.
En l’escrit presentat per l’Ajuntament de Cabra del Camp s’exposa el següent:
“ Durant l’any 2019 l’Ajuntament de Cabra ha tingut quatre secretaris interventors diferents que
ha provocat una acumulació de tasques en la tramitació diària de l’entitat local. La actual
secretària interventora que va prendre possessió en data 15 de novembre de 2019 es va trobar
amb una càrrega de treball desbordant i difícil d’assumir amb agilitat.
Els serveis administratius han tingut un pes important durant aquest lloc de treball ha estat
ocupat per un altre treballador d’aquest Ajuntament que ha tingut que adaptar-se ràpidament a
les noves tasques del lloc. Al mes d’octubre es va incorporar un nou auxiliaradministratiu a les
dependències municipals.
Tal com es comenta a l’informe de diputació, l’Ajuntament ha complert en totes les fases de la
subvenció tant sols resta pendent la part de control que no ha estat per deixadesa sinó
per manca d’efectius. Actualment ja es disposa de la documentació conforme s’han efectuat els
pagaments al proveïdors següents:
• L’empresa HidroTuit SLA remet certificat en data 14 de febrer conforme l’Ajuntament de
Cabra del Camp no té deutes pendents. La mercantil no ha pogut facilitar cap document
bancari de les transferències de les 2 factures. També s’adjunta document conforme l’empresa
ha rebut l’import dels treballs per part de l’Ajuntament de Cabra del Camp.
• L’empresa EMATSA en data 3 de febrer de 2020 remet els justificants de les transferències
bancàries realitzades per l’Ajuntament pel pagament de les 10 factures."
10. En data 14 de setembre de 2020, la Unitat gestora va informar sobre les al·legacions
presentades per l'Ajuntament de Cabra del Camp. En l'Informe de reintegrament la Unitat
gestora va concloure admetre les al·legacions juntament amb la documentació presentada per l’
Ajuntament de Cabra del Camp en resposta a la notificació de l’acord d’inici de l’expedient de
reintegrament, de la subvenció concedida per actuacions de protecció de la salut pública per a
la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, Convocatòria 2016, i no
reintegrar els imports corresponents, ja que la documentació justificativa s'ajusta a les bases
específiques de la línia de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la
millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà i que, per tant, es demostra que la
despesa es va efectuar dins els terminis establerts a les bases i amb els objectius requerits per
la convocatòria.
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11. Tanmateix, en data 2 d'octubre de 2020, la Intervenció General, un cop examinada tota la
documentació de l'expedient ha informat:
"Punt 3.
....b) Respecte de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Cabra del Camp:
En conseqüència, en tractar-se de documentació que es va requerir en el control financer i que
es podia haver aportat en el decurs dels treballs, i atès que no es tracta de documentació amb
un elevat grau de complexitat a l’hora de preparar i trametre a aquesta Intervenció per a la seva
valoració, resulta d’aplicació l’art. 97.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, i no
correspon tenir-la en compte en el tràmit d’al·legacionsbper tractar-se de documentació que es
podia haver aportat en el control financer i, en canvi, no es va fer."
"Punt 4 Conclusions:
Respecte de l’escrit i la documentació presentada per l’Ajuntament de Cabra del Camp contra l’
acord de la Junta de Govern de 25 de febrer de2020, d’inici del procediment de reintegrament
total de la subvenció concedida per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora
de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà de l’any 2016, per import de 1,631,85
euros, aquesta Intervenció conclou que no es poden acceptar ni els fets ni la documentació
aportada per l’Ajuntament de Cabra del Camp en el tràmit d’al·legacions, tal com s’ha posat de
manifest en la valoració realitzada en el punt 3 del present informe. Per tant, no varia ni el
contingut ni el sentit de l’informe de control financer emès el 29 de gener de 2020 i correspon
exigir a l’ajuntament el reintegrament dels 1.631,85 euros que es van acordar, més els
interessos de demora corresponents. No obstant, correspon a l’òrgan gestor resoldre l’
expedient de reintegrament per tal de donar per finalitzat el procediment."
12. D'acord amb l'informe d'Intervenció de 19 d'octubre de 2020, a l’Ajuntament de Cabra del
Camp li correspon reintegrar l'import total de 1.793,97 euros (1.631,85 € de principal més
162,12 € d’interessos de demora).
Fonaments de dret
Article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula les
causes de reintegrament.
Article 41 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que
regulen el procediment de reintegrament.
Article 51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula
l'efecte dels informes de control financer.
Article 94 i següents del Reglament de desenvolupament de la Llei general de
subvencions aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que regula el
procediment de reintegrament de la subvenció.
Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms, que regula el control financer de les subvencions.
Bases Específiques de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a
la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Aprovades per acord de
Ple de la Diputació de Tarragona de 28 de novembre de 2014 i publicades al BOP de
Tarragona, núm. 31 de 7 de febrer de 2015.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/11/2020 a les 09:03:09

Convocatòria de subvencions reguladores de la concessió de subvencions per
actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’
aigua de consum humà de l’exercici 2016, aprovada per acord de Junta de Govern de
data 26 de febrer de 2016 i publicada al BOP núm. 46 de 08/03/201.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar l’obligació de reintegrament de la subvenció concedida i pagada per
actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de
consum humà, convocatòria 2016.
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Segon. L’import a reintegrar per l'Ajuntament de Cabra del Camp és de 1.631,85 € de principal
més 162,12 € d’interessos de demora que sumen un total de 1.793,97 euros.
Aquesta quantitat s’ha de fer efectiva en el termini següent:
-Si la notificació es fa entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins al dia 20
del mes següent o l'hàbil immediatament posterior.
-Si la notificació es fa entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins al dia 5
del segon mes següent o l'hàbil immediatament posterior.
Si transcorregut el termini fixat no s'ha produït el reintegrament per part de l'Ajuntament de
Cabra del Camp s'iniciarà en via executiva, per compensació o a través de BASE, amb el
recàrrec corresponent.
Forma de pagament:
- En efectiu o targeta de crèdit, a la Tresoreria de la Diputació.
- Per transferència bancària a un dels següents comptes, fent-hi constar el número d'expedient:
BBVA ES58 0182-5634-1102-0151-6379
BBVA – Oficina TORTOSA ES17 0182-5634-1402-0151-6485
CAIXABANK ES52-2100-0006-3302-0130-0078
BANKIA ES51-2038-9504-1568-0000-0755
BSCH ES77-0049-1877-4324-1065-1601
BANC SABADELL ES42-0081-5129-3000-0100-7702
BANKINTER ES42-0128-9460-6901-0050-0193
IBERCAJA ES23-2085-9507-8503-0000-0321

- Per correu, enviant xec barrat a nom de Diputació i una fotocòpia de la notificació de liquidació.

Tercer. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Cabra del Camp.
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria General de la
Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de
la presidenta de la Diputació.
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9. APROVAR L'APORTACIÓ, PER A L'ANY 2020 A L'ASSOCIACIÓ XARXA PER A LA
CONSERVACIÓ DE LA NATURA I APROVAR EL RECONEIXEMENT DEL 100% DE
L'OBLIGACIÓ.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Un dels objectius de la Diputació de Tarragona, d’acord amb el seu Pla Estratègic vigent, és
realitzar actuacions per a la preservació de la natura. Per materialitzar aquest objectiu, la
Corporació manifesta la voluntat d’actuar, entre d’altres, en la conservació i millora d’espais
naturals protegits.
2. El Ple de la Corporació del 28 d’abril de 2017 va aprovar l’adhesió de la Diputació de
Tarragona a l’Associació Xarxa de Custòdia del Territori (en endavant Associació Xarxa per a la
Conservació de la Natura), en el context d’aquesta línia estratègica i amb el ferm propòsit de
participar activament el foment de la cooperació territorial, de treballar tant pels espais naturals
de protecció especial de la demarcació com per la natura de proximitat. La missió d’aquesta
associació és l’impuls a la custòdia del territori com a estratègia de conservació dels recursos
naturals, culturals i paisatgístics del territori.
3. L'Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura es va constituir com a associació el dia
6 de març de 2003, i compta actualment amb 162 organitzacions i persones membres. En la
seva trajectòria com a entitat ha demostrat la seva vàlua per al territori i per a les institucions,
mitjançant els projectes desenvolupats i les estretes aliances assolides.
4. L’adhesió de la Diputació amb l'Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura suposa
també assumir els següents compromisos: aportar un import de 750,00 euros anuals com a
quota de participació en l’entitat (quota de categoria D, recomanada per a diputacions amb un
territori que conté una població menor a 1.000.000 d’habitants); participar en els actes que
organitzi la Xarxa; i fer difusió dels actes que l’esmentada entitat organitzi al territori, de
conformitat amb les condicions establertes en l’apartat b de l’art. 5 dels Estatuts de l’esmentada
entitat.
5. La Diputació de Tarragona ha dotat pressupostàriament a l’exercici 2020 l’aplicació
pressupostària 2020-1200-172-48120-01, amb la quantitat de 750,00 €, per l’aportació a
l'Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura.
6. En data 9 de juny de 2020, registre d'entrada 8004330008-1-2020-013012-2 el l’Associació
Xarxa per a la Conservació de la natura ha tramès la sol·licitud d’aportació econòmica per a l’
any 2020, en format electrònic, per un import total de 750,00 € corresponent a la quota anual
per ser membre d’aquesta.
7. La Unitat Gestora ha emès informe favorable, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
Fonaments de dret
Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
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Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
El Ple de la Corporació del 28 d’abril de 2017 va aprovar l’adhesió de la Diputació de
Tarragona a l’Associació Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), en el context d’aquesta
línia estratègica i amb el ferm propòsit de participar activament el foment de la
cooperació territorial, de treballar tant pels espais naturals de protecció especial de la
demarcació com per la natura de proximitat. La missió d’aquesta associació és l’impuls a
la custòdia del territori com a estratègia de conservació dels recursos naturals, culturals i
paisatgístics del territori
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’aportació, per a l'any 2020, a l’Associació Xarxa per a la Conservació de la
Natura, per l’import que es consigna:
Beneficiari: l’Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura
Municipi: Vic
Concepte: 2020 – Quota Xarxa per a la Conservació de la Natura
Pressupost presentat: 750,00 €
Pressupost Elegible: 750,00 €
% concedit: 100%
Import concedit: 750,00 €
Aplicació Pressupostària: 1200/172/48120/01
Total: 750,00 euros
Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació, del 100% de l’aportació de 2020, en concepte
de quota, que ascendeix a 750€, en el termini d’un mes després de la data de l’aprovació per
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona.
Tercer. Notificar aquest acord a l'Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura, i
comunicar-ho a la Intervenció General i a la Tresoreria 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.
10. APROVAR L’APORTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE L’ARGENTERA I APROVAR EL
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DEL 100% DE L’APORTACIÓ CORRESPONENT ALS
ANYS 2019 I 2020, D’ACORD AMB L’ESTABLERT EN LA CLÀUSULA TERCERA DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, ON LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ES COMPROMET AL PAGAMENT D’
UNA APORTACIÓ ANUAL PER A LA CESSIÓ DE L’ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DELS
COMPONENTS NECESSARIS PER COMPLETAR LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA AL
CASTELL D’ESCORNALBOU.
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De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. En data 8 de juny de 2018, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, es
va aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de l’Argentera, amb la
finalitat de formalitzar la connexió a la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi de l’
Argentera en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’
inversió en creixement i ocupació.
2. En data 20 de novembre de 2018 es va formalitzar el conveni esmentat en el punt anterior.
En la clàusula tercera, la Diputació de Tarragona es compromet al pagament d’una aportació
anual per a la cessió de l’espai per a la instal·lació dels components necessaris per completar
la xarxa d’abastament d’aigua al Castell d’Escornalbou. Aquesta aportació anual es valora en
3.000€.
3. En data 23 de juliol de 2020, la Diputació de Tarragona ha dotat pressupostàriament per l’
exercici 2020 l’aplicació pressupostària 2020-1200-336-46270, amb la quantitat de 6.000,00 €,
pel Conveni amb l’Ajuntament de l’Argentera.
4. S’ha comprovat que no s’ha efectuat cap aportació a l’Ajuntament de l’Argentera, en
compliment del conveni de col·laboració. Per això es procedeix a tramitar l’aprovació i
abonament de les aportacions corresponents als anys 2019 i 2020.
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.
6.Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
7. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
8.Conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i la Diputació de Tarragona, on la Diputació
de Tarragona es compromet al pagament d’una aportació anual per a la cessió de l’espai per a
la instal·lació dels components necessaris per completar la xarxa d’abastament d’aigua al
Castell d’Escornalbou
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’aportació a l’Ajuntament de l’Argentera, corresponent als anys 2019 i 2020, d’
acord amb l’establert en la clàusula tercer del Conveni de col·laboració entre aquest
ajuntament i la Diputació de Tarragona, on la Diputació de Tarragona es compromet al
pagament d’una aportació anual per a la cessió de l’espai per a la instal·lació dels components
necessaris per completar la xarxa d’abastament d’aigua al Castell d’Escornalbou.
Beneficiari: Ajuntament de l’Argentera
Municipi: L’Argentera
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Concepte: 2020 - Aportació Ajuntament de l’Argentera
Pressupost presentat: 6.000 €
Pressupost Elegible: 6.000 €
% concedit: 100%
Import concedit: 6.000 €
Aplicació Pressupostària: 2020-1200-336-46270
Total: 6.000,00
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Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació del 100% de l’aportació corresponent a les
anualitats 2019 i 2020, que ascendeix a un total de 6.000,00€, en el termini d’un mes després
de la data de l’aprovació per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona.
Tercer. 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.
Quart. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General i a la Tresoreria 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.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
11. AUTORITZAR EL CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L'AJUNTAMENT DE LA RIBA, DEL PAM 2018, PER A L'ACTUACIÓ “2A FASE (SEPARATA)
AMPLIACIÓ DE L'ESCENARI, VESTIDORS I COL·LOCACIÓ D'UN ASCENSOR PER AL
LOCAL SOCIAL” I DESTINAR L'IMPORT A L'ACTUACIÓ "VESTIDORS PER AL LOCAL
SOCIAL DE LA RIBA".
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de setembre de 2018, la Junta de Govern de la Diptuació de Tarragona va resoldre la
concessió de la segona selecció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.
2. A l’Ajuntament de la Riba se li va concedir la subvenció del PAM 18 que es detalla a
continuació:
Nom
de
actuació:

l ’ 2a fase (separata) ampliació de l'escenari, vestidors i col·locació
d'un ascensor pel local social

Data Acord de
21/09/2018
concessió:
Pressupost
Elegible:

37.783,51€
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% concedit:

90,00%

Import concedit
34.005,15€
PAM 18:
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Aplicació
pressupostària

2018-1010-942-76218-01

3. La base 13a de les
Bases reguladores del
PAM 2018 de la Diputació
de Tarragona permet als beneficiaris sol·licitar un canvi per actuació concedida. Es permet
modificar l’objecte subvencionable, però no el programa ni excedir l'import de la subvenció
concedida.
4. El 27 de desembre de 2019, amb núm. de registre d'entrada electrònic 800433008-1-2019043339-2, l’Ajuntament de la Riba va presentar una sol·licitud de canvi de destinació de la
subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció:

Vestidors pel Local Social de la Riba

Pressupost actuació:

62.974,27€

Pressupost elegible:

62.974,27€

Recursos propis:

28.969,12€

Subv. PAM 2018:

34.005,15€

5. L'ens local motiva la seva
petició
considerant
la
necessitat del canvi d'ubicació física dels vestidors i el nou redactat del projecte tècnic que ha
variat a l'alça la despesa elegible respecte la presentada i concedida en la subvenció del PAM
2018.
6. La Unitat gestora ha comprovat que l'Ajuntament de la Riba ha presentat dins de termini i ha
motivat la seva petició, la qual s'adequa al que regulen les bases del PAM 2018. Els serveis
tècnics han emès informe favorable sobre la subvencionalitat i la idoneïtat del document tècnic
de la nova actuació.
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7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
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8. El 7 d'octubre de 2020 s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
9. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció, d'acord amb
la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que estableix
que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de concretar les
circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a la concessió de
la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, per la qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de
l'atorgament.
4. Base 13a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona que regula
els canvis de destinació de la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PAM 2018, a l'Ajuntament de la
Riba, per l'actuació “2a fase (separata) ampliació de l'escenari, vestidors i col·locació d'un
ascensor pel local social” i destinar l'import a l'actuació “Vestidors pel Local Social de la Riba",
actualment amb càrrec a la partida 1010-942-76218.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Riba que es
detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció:

Vestidors pel Local Social de la Riba

Pressupost actuació:

62.974,27€

% de concessió

54,00%

Subv. PAM 2018:

34.005,15€
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Tercer. Comunicar al beneficiari
que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat
a partir del dia següent al de la notificació de la resolució del canvi de destinació de la
subvenció.
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
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Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
12. CONCEDIR ALS AJUNTAMENTS DE TARRAGONA I DE TORROJA DEL PRIORAT UNA
SUBVENCIÓ PER DISPOSICIÓ DE ROMANENTS D'ADJUDICACIÓ I/O EXECUCIÓ. PLA
D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017, PROGRAMA D'INVERSIONS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de juliol de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
concessió de la primera selecció de la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017.
2. El 15 de desembre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
concessió de la 2a selecció de la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017.
3. L’Ajuntament de Tarragona té concedida una subvenció per l’actuació "Substitució de
lluminàries per noves de tecnologia led". El 23 de juny de 2020 s’ha notificat la resolució per
decret de la diputada delegada de 22 de juny de 2020, de l'acceptació de la documentació
justificativa de la finalització de l’actuació i reconeixement de l'obligació que ha generat un
romanent de 132.261,09 euros.
4. L’Ajuntament de Torroja del Priorat té concedida una subvenció per l’actuació "Renovació de
l'enllumenat públic". El 6 d'agost de 2020 s’ha notificat la resolució per decret de la diputada
delegada de 5 d'agost de 2020, de l'acceptació de la documentació justificativa de la finalització
de l’actuació i reconeixement de l'obligació que ha generat un romanent de 51.106,48 euros.
5. La base 15a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona permet
als beneficiaris sol·licitar una nova actuació al Programa d’inversions amb els romanents
produïts per les baixes en les adjudicacions i/o en les execucions d’import igual o superior a
5.000 €.
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6. El 14 d'agost de 2020 l'Ajuntament de Tarragona ha sol·licitat la disposició del romanent de l’
actuació finalitzada per a destinar-ho a la nova actuació “Renovació de l'enllumenat públic de
diversos carrers”.
7. L'11 d'agost de 2020 l'Ajuntament de Torroja del Priorat ha sol·licitat la disposició del
romanent de l’actuació finalitzada per a destinar-ho a la nova actuació “Adequació del
proveïment d'aigua de la Font dels Noguerets".
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8. Les sol·licituds han estat revisades i s’ha comprovat que la documentació presentada és la
que regulen les bases i que han estat presentades dins del termini.
9. Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la Unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pels ens
locals i han informat el següent:
* Actuació presentada per l'Ajuntament de Tarragona
Pressupost actuació: 198.863,39€
Pressupost subvencionable: 183.312,47€
Import i motiu part no subvencionable: 15.550,92 € corresponents al manteniment punt de llum
durant el període de garantia.
* Actuació presentada per l'Ajuntament de Torroja del Priorat
Pressupost actuació: 56.119,70€
Pressupost subvencionable: 50.923,27€
Import i motiu part no subvencionable: 5.196,43 € corresponents al treballs de soterrament de
l'actual línia de baixa tensió que alimenta al dipòsit intermedi.
10. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que es troben al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
11. El 7 d'octubre de 2020, s'ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de la Diputació
de Tarragona.
12. S'ha comprovat que a la convocatòria del PAM 2017 hi ha crèdit suficient per atendre les
despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d’inversions.
13. Els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Articles del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
3. Articles del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el
procediment de concessió de concurrència competitiva.
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4. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms que regulen el procediment de concessió en règim de
concurrència competitiva.
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5. Base 15a de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat
2017 (PAM) que regula la disposició dels romanents d'adjudicació i/o execució de les
actuacions del programa d’inversions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir als beneficiaris que s'indiquen a continuació les subvencions que es detallen,
amb càrrec a la convocatòria del PAM 2017 que està comptabilitzada a l'aplicació
pressupostària 1010 942 76217 del pressupost vigent:
Beneficiari: Ajuntament de Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Renovació enllumenat públic diversos carrers
Pressupost Elegible: 183.312,47 euros
% concedit: 72,15%
Import concedit: 132.261,09 euros
Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi: Torroja del Priorat
Concepte: Adequació proveïment aigua Font dels Noguerets
Pressupost Elegible: 50.923,27 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 48.377,10 euros
Total: 180.638,19 euros

Segon. Donar de baixa, si escau, la diferència entre l'import concedit i l'import del romanent.
Tercer. Comunicar als beneficiaris que la subvenció s’entén acceptada si no manifesten el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució de la seva concessió.
Quart. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Cinquè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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13. CONCEDIR A L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL UNA SUBVENCIÓ PER DISPOSICIÓ DE
ROMANENTS D'ADJUDICACIÓ I/O EXECUCIÓ. PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2018,
PROGRAMA D'INVERSIONS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El 21 de setembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
concessió de la segona selecció de la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018.
2. L’Ajuntament del Montmell té concedida una subvenció per l’actuació "Substitució llumeneres
de l'enllumenat públic". El 9 de juny de 2020 s’ha notificat la resolució per decret de la diputada
delegada del PAM de 9 de juny de 2020, de l'acceptació de la documentació justificativa de la
finalització de l’actuació i reconeixement de l'obligació que ha generat un romanent de
14.148,81 euros.
3. La base 16a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona permet
als beneficiaris sol·licitar una nova actuació al Programa d’inversions amb els romanents
produïts per les baixes en les adjudicacions i/o en les execucions d’import igual o superior a
5.000 €.
4. L'1 de setembre de 2020 l’ens beneficiari ha sol·licitat la disposició del romanent de l’
actuació finalitzada per a destinar-ho a la nova actuació “Reforma del tancament vidriat de
l'escala de l'Ajuntament”.
5. La sol·licitud ha estat revisada, s’ha comprovat que la documentació presentada és la que
regulen les bases i que ha estat presentada dins del termini.
6. L''informe tècnic sobre la subvencionalitat de l'actuació presentat per l'Ajuntament del
Montmell determina que la subvencionalitat de l'actuació és total i que el document tècnic
presentat és idoni de conformitat amb les bases reguladores de la subvenció i que compleix
amb la normativa vigent en matèria de contractació.
7. El representant de l’ens local ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. El 7 d'octubre de 2020, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
9. S'ha comprovat que a la convocatòria del PAM 2018 hi ha crèdit suficient per atendre les
despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d’inversions.
10. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció, d'acord amb
la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Articles del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
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2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
3. Articles del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el
procediment de concessió de concurrència competitiva.
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4. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms que regulen el procediment de concessió en règim de
concurrència competitiva.
5. Base 16a de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat
2018 (PAM) que regula la disposició dels romanents d'adjudicació i/o execució de les
actuacions del programa d’inversions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir al beneficiari que s'indica a continuació la subvenció que es detalla, amb
càrrec a la convocatòria del PAM 2018 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària
1010 942 76218 del pressupost vigent:
Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Municipi: El Montmell
Concepte: Tancament vidriat de l'escala de l'Ajuntament
Pressupost Elegible: 16.036,77 euros
% concedit: 88,23%
Import concedit: 14.148,81 euros
Total: 14.148,81 euros

Segon. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari
en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la resolució de la
seva concessió.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
14. CONCEDIR LES SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN HABITATGES DE
TITULARITAT MUNICIPAL 2020.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 25 de febrer de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va
aprovar la Convocatòria de subvencions per a inversions en habitatges de titularitat municipal
exercici 2020. La Convocatòria es va publicar al BOPT el 4 de març de 2020.
2. El 2 de juny de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va
aprovar la modificació de la convocatòria d’aquestes subvencions. La modificació es va
publicar al BOPT el 9 de juny de 2020.
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3. El règim de concessió és el de concurrència competitiva.
4. A l'aplicació pressupostària 1010-1522-76200-01 del pressupost de 2020 hi ha crèdit
suficient per atendre les despeses subvencionables de les sol·licituds.
5. Durant el període de presentació de sol·licituds, s’han presentat 24 sol·licituds que
corresponen a 17 ens locals. 18 sol·licituds tenen la finalitat d’aplicar polítiques socials d’
habitatge i 6 sol·licituds per inversions que tenen com a finalitat revertir el despoblament en l’
entorn rural.
6. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la Unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pels ens
locals.
7. S’ha comprovat que la documentació presentada és la que regula la convocatòria i que han
estat presentades dins del termini de presentació de sol·licituds.
8. D’acord amb el punt 6.4 de la Convocatòria, cadascuna de les sol·licituds de subvenció ha d’
incloure exclusivament l’actuació en un immoble, l’execució de la qual s’ha de concretar en una
única contractació, tret que el document tècnic expressi el contrari. L’Ajuntament de Poboleda
ha presentat una sol·licitud de subvenció per a la substitució de 6 finestres en l’edifici d’
habitatges de l’Ajuntament, el que implica actuacions en 2 pisos diferents. Es proposa la
concessió de la subvenció sol·licitada, en virtut del principi d'eficiència administrativa, tot i que
només hi ha 1 sol·licitud, ja que les finestres es substitueixen en un mateix edifici d’habitatges
(o immoble) propietat de l’Ajuntament, l’execució prevista es concreta en una única contractació
i, en aquest cas, hi ha suficient consignació pressupostària per atendre-la.
9. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que es troben al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
10. El 7 d'octubre de 2020 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat que els
ajuntaments sol·licitants no són deutors de la Diputació de Tarragona.
11. Els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
12. El 13 d'octubre de 2020, l’òrgan col·legiat integrat per tres representants de la Diputació de
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Tarragona ha emès informe favorable de les sol·licituds de subvencions, d’acord amb la base
tretzena de les Bases Generals de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Fonaments de dret
1. Arts. del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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3. Arts. del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el procediment de
concessió de concurrència competitiva.
4. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms.
5. Convocatòria de subvencions per inversions en Habitatges de titularitat municipal 2020.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció, amb càrrec a la
partida 1010-1522-76200-01 del pressupost:
Beneficiari: Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi: Aiguamúrcia
Concepte: Arranjament habitatge Pl. Sant Bernat, 1
Pressupost Elegible: 12.521,00 euros
Pressupost mínim a executar: 12.521,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.894,95 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Amposta
Municipi: Amposta
Concepte: Arranjament habitatge c/Parlament, 15, 2n, 1a
Pressupost Elegible: 16.969,73 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Amposta
Municipi: Amposta
Concepte: Arranjament habitatge c/ Orient
Pressupost Elegible: 16.990,13 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Amposta
Municipi: Amposta
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Concepte: Arranjament habitatge c/ Ataülf, 12
Pressupost Elegible: 16.993,05 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bellvei
Municipi: Bellvei
Concepte: Arranjament habitatge Av. de la Creu, 1
Pressupost Elegible: 1.569,78 euros
Pressupost mínim a executar: 1.569,78 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.491,29 euros
Beneficiari: Ajuntament de Calafell
Municipi: Calafell
Concepte: Arranjament habitatge c/ Cosme Mainé, 1, A
Pressupost Elegible: 43.034,63 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: Arranjament habitatge Av.Barcelona, 24
Pressupost Elegible: 44.696,39 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Gandesa
Municipi: Gandesa
Concepte: Arranjament habitatge c/ la Rosa, 1
Pressupost Elegible: 11.576,79 euros
Pressupost mínim a executar: 11.576,79 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.997,95 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Febró
Municipi: La Febró
Concepte: Arranjament habitatge c/ de la Font, 3
Pressupost Elegible: 41.050,94 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de la Palma d'Ebre
Municipi: La Palma d'Ebre
Concepte: Rehabilitació coberta antiga casa del metge
Pressupost Elegible: 15.533,44 euros
Pressupost mínim a executar: 15.533,44 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.756,76 euros
Beneficiari: Ajuntament de Masllorenç
Municipi: Masllorenç
Concepte: Millora pis del Cafè, c/ Nou, 1
Pressupost Elegible: 3.986,95 euros
Pressupost mínim a executar: 3.986,95 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.787,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de Masllorenç
Municipi: Masllorenç
Concepte: Millores habitatge c/ Major, 52
Pressupost Elegible: 4.915,02 euros
Pressupost mínim a executar: 4.915,02 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.669,27 euros
Beneficiari: Ajuntament de Passanant i Belltall
Municipi: Passanant i Belltall
Concepte: Finestres noves pis lloguer social, Pl.Major, 2
Pressupost Elegible: 10.220,71 euros
Pressupost mínim a executar: 10.220,71 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.709,67 euros
Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Substitució finestres habitatges, edifici Ajunt.
Pressupost Elegible: 8.172,96 euros
Pressupost mínim a executar: 8.172,96 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.764,31 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte
Municipi: Prat de Comte
Concepte: Rehabilitació habitatge municipal c/ Església, 5
Pressupost Elegible: 6.493,23 euros
Pressupost mínim a executar: 6.493,23 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.168,56 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Reus
Municipi: Reus
Concepte: Reforma interior pis Casa Mestres, esc C, baixos 2
Pressupost Elegible: 18.371,04 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Reus
Municipi: Reus
Concepte: Reforma pis Casa dels Mestres, esc. B, 1r, 1a
Pressupost Elegible: 12.976,42 euros
Pressupost mínim a executar: 12.976,42 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 12.327,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de Reus
Municipi: Reus
Concepte: Reforma pis Casa Mestres, esc.B, baixos 2a
Pressupost Elegible: 27.688,15 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: Redistribució pis c/ S. Josep, 3, 3a
Pressupost Elegible: 40.095,13 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: Redistribució pis c/ S. Josep, 3, 2a
Pressupost Elegible: 35.273,15 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: Redistribució pis c/ S. Josep, 3, 1a
Pressupost Elegible: 33.335,06 euros
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Pressupost mínim a executar: 15.789,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament d'Ulldemolins
Municipi: Ulldemolins
Concepte: Substitució finestres, pis Av. Catalunya, 1
Pressupost Elegible: 8.950,45 euros
Pressupost mínim a executar: 8.950,45 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.502,93 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova de Prades
Municipi: Vilanova de Prades
Concepte: Rehabilitació bany pis lloguer social
Pressupost Elegible: 15.452,76 euros
Pressupost mínim a executar: 15.452,76 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.680,12 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Municipi: Vilaplana
Concepte: Millora habitatge c/ Verge Montserrat, 2A
Pressupost Elegible: 15.999,99 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Total: 286.751,01 euros
Segon. Fer avinent als beneficiaris que la subvenció s'entén acceptada si no manifesten el
contrari en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent a la publicació de la seva
concessió.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.

Quart. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i comunicarla a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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15. AUTORITZAR L'ACTUALITZACIÓ DE DADES ECONÒMIQUES RELATIVES AL
PROJECTE DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE FALSET DEL PLA D’
ACCIÓ MUNICIPAL 2019 (PAM 2019), DE L'ACTUACIÓ "SUBSTITUCIÓ DE CALDERES
LLAR INFANTS I COL.LEGI ANTONI VILANOVA".
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El 23 de maig de 2019, el president de la Diputació de Tarragona va resoldre la 2a concessió
del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019.
2. A l’Ajuntament de Faslet se li va concedir la subvenció del PAM 2019 que es detalla a
continuació:
Nom de l’actuació: Substitució de calderes Llar infants i Col.legi Antoni Vilanova
Data Acord de concessió: 23/05/2019
Pressupost Elegible: 20.942,99€
% concedit: 78,89%
Import concedit PAM 19: 16.521,75€
Aplicació pressupostària: 2019-1010-942-76219-01
3. La unitat gestora ha comprovat que el document tècnic aportat per l’Ajuntament de Falset en
la justificació de la subvenció, es tracta d’un modificat de projecte amb el qual s'ha licitat i
executat l'actuació.
4. L'Ajuntament ha emès informe favorable sobre la subvencionalitat de l'actuació del nou
document tècnic aportat i que aquest és idoni d'acord amb la normativa de contractació vigent.
5. S’ha revisat la documentació de l’expedient i es conclou que les dades correctes de la
concessió han de ser les següents:
Pressupost nou document tècnic: 23.445,08€
Pressupost elegible: 23.445,08€
% concedit: 70,47%
Subv. PAM 2019: 16.521,75€
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 7 d'octubre de 2020, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que estableix
que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de concretar les
circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a la concessió de
la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
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2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
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3. Base 32.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la qual
s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció
pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar l'actualització de dades econòmiques relatives al projecte de la subvenció
concedida a l'Ajuntament de Falset del Pla d’Acció Municipal 2019 (PAM 2019), de l'actuació
"Substitució calderes Llar infants i Col.legi", actualment amb càrrec a la partida 2019-1010-942-.
Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de la subvenció concedida a l’Ajuntament de
Falset que es detalla a continuació:
Objecte de subvenció: Substitució calderes Llar infants i Col.legi - Modificat
Pressupost Elegible: 23.445,08€
% concedit: 70,47%
Subv. PAM 2019: 16.521,75€
Tercer. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Quart. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
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.
16. AUTORITZAR EL CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PAM 2018, A
L'AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MONTORNÈS, PER L'ACTUACIÓ "MILLORA DE
L'ACCESSIBILITAT DEL CASC ANTIC” I DESTINAR L'IMPORT A L'ACTUACIÓ “REPARACIÓ
DELS PAVIMENTS DE LES VORERES 1A FASE".
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de setembre de 2018, la Junta de Govern de la Diptuació de Tarragona va resoldre la
concessió de la segona selecció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.
2. A l’Ajuntament de la Pobla de Montornès se li va concedir la subvenció del PAM 18 que es
detalla a continuació:
Nom de l’actuació:

Millora de l'accessibilitat del casc antic
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Data Acord de concessió:

21/09/2018

Pressupost Elegible:

27.595,70€

% concedit:

90,00%

Import concedit PAM 18:

24.836,13€

Aplicació pressupostària

2018-1010-942-76218-01

3. La base 13a de les
Bases reguladores del
PAM 2018 de la Diputació
de Tarragona permet als beneficiaris sol·licitar un canvi per actuació concedida. Es permet
modificar l’objecte subvencionable, però no el programa ni excedir l'import de la subvenció
concedida.
4. El 31 de desembre de 2019, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-1-2019043495-2 l’Ajuntament de la Pobla de Montornès va presentar una sol·licitud de canvi de
destinació de la subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció:

Reparació dels paviments de les voreres 1a fase

Pressupost actuació:

34.933,38€

Pressupost elegible:

34.933,38€

Recursos propis:

10.097,25€

Subv. PAM 2018:

24.836,13€

5. L'ens local motiva la seva
petició al·legant que el nou
equip de govern considera
prioritari dur a terme una inversió en la millora de les voreres de la urbanització del Castell de
Montornès i la urbanització Flor d’Ametller i postposar la millora d’accessibilitat del casc antic
en un altra anualitat atès que l’estat que presenten les voreres de les dues urbanitzacions és
molt deplorable amb riscos imminents per a les persones i possibles expedients de
responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament.
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6. La Unitat gestora ha comprovat que l'Ajuntament de la Pobla de Montornès ha presentat dins
de termini i ha motivat la seva petició, la qual s'adequa al que regulen les bases del PAM 2018.
Els serveis tècnics han emès informe favorable sobre la subvencionalitat i la idoneïtat del
document tècnic de la nova actuació.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
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8. El 7 d'octubre de 2020 s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
9. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció, d'acord amb
la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que estableix
que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de concretar les
circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a la concessió de
la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, per la qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de
l'atorgament.
4. Base 13a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona que regula
els canvis de destinació de la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PAM 2018, a l'Ajuntament de la
Pobla de Montornès, per l'actuació “Millora de l'accessibilitat del casc antic” i destinar l'import a
l'actuació “Reparació dels paviments de les voreres 1a fase", actualment amb càrrec a la
partida 1010-942-76218.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Pobla de
Montornès que es detalla a continuació:
Nou
objecte
subvenció:

de Reparació dels paviments de les voreres 1a
fase

Pressupost actuació:

34.933,38€

% de concessió:

71,10%
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Subv. PAM 2018:

24.836,13€

Tercer. Comunicar al beneficiari
que
la
subvenció
s’entén
acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al
de la notificació de la resolució del canvi de destinació de la subvenció.
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Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

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.
17. RECTIFICACIÓ DE L'ERROR MATERIAL DETECTAT A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA
DE GOVERN DE 29 DE SETEMBRE DE 2020, EN RELACIÓ A L'ACTUALITZACIÓ DE
DADES ECONÒMIQUES RELATIVES ALS PROJECTES DE LES SUBVENCIONS
CONCEDIDES ALS AJUNTAMENTS DE GARCIA, TORREDEMBARRA I TORROJA DEL
PRIORAT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2019 (PAM 2019).
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 29 de setembre de 2020, va
aprovar l'actualització de dades econòmiques relatives als projectes de les subvencions
concedides als Ajuntaments de Garcia, Torredembarra i Torroja del Priorat del Pla d’Acció
Municipal 2019 (PAM 2019).
2. La Unitat gestora de la subvenció ha detectat que en el punt segon de la part dispositiva,
corresponent a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, l'import de subvenció concedida és erroni.
3. Per error material, s'ha aprovat un import de subvenció del PAM 2019 que no és correcte.
Fonaments de dret
1. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, estableix pel que fa a la revocació d'actes i rectificació d'errors que
"...les Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes."
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Rectificar el punt segon de la part resolutiva de l'acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona de 29 de setembre de 2020, d'actualització de dades econòmiques
relatives als projectes de les subvencions concedides als Ajuntaments de Garcia,
Torredembarra i Torroja del Priorat del Pla d’Acció Municipal 2019 (PAM 2019), en el següent
sentit:
- On diu:
Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Objecte de subvenció: Millora inst. zona esportiva_actualitzat
Pressupost Elegible: 28.798,07 €
% concedit: 73,97%
Subv. PAM 2019: 44.261,00€
- Ha de dir:
Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Objecte de subvenció: Millora inst. zona esportiva_actualitzat
Pressupost Elegible: 28.798,07 €
% concedit: 73,97%
Subv. PAM 2019: 21.302,00€
Segon. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Tercer: Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Torroja del Priorat i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
18. DONAR DE BAIXA ELS SALDOS DE DIVERSES AUTORITZACIONS DE CRÈDIT DE
L'ORGÀNIC 1010, PER HAVER-SE RESOLT ELS PROCEDIMENTS INHERENTS A LES
MATEIXES.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En el decurs de l'execució pressupostària sorgeixen noves necessitats que cal que siguin
ateses per tal de garantir el correcte funcionament i, en conseqüència, la qualitat del servei que
la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació (AITC) del SAM de la Diputació de
Tarragona presta als ens locals de la nostra demarcació.
2. Per aquest motiu, la Unitat d'AITC ha elaborat un estudi dels actuals romanents de les seves
aplicacions pressupostàries i considera necessari alliberar el crèdit retingut com a romanent en
diferents fases de la despesa.
3. El 4 d'octubre de 2020, per Decret del diputat delegat del SAM, com a conseqüència de la
gestió de la justificació de la línia de subvencions Programa extraordinari d'ajuts per al

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/11/2020 a les 09:03:09

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació
infantil en escoles rurals, curs 2018-2019, s'han efectuat pagaments amb reducció als
ajuntaments de Falset i Salou.
Aquests imports restants consten com a saldo disponible de l'Autorització de crèdit (A) amb
número d'operació comptable 2019048074, per valor de 64.438,38 euros. Aplicació
pressupostària 2020-1010-323-46200-02.
L'esmentat crèdit no és necessari per atendre aquestes subvencions. No obstant això, s'ha de
tenir present que els ens locals encara disposen de termini per a presentar el corresponent
recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

4. Mitjançant diferents acords, durant la gestió de la justificació de les línies de subvencions del
PEXI 2017 i PEXI 2018, s'han efectuat pagaments amb reducció perquè els beneficiaris han
justificat menys import elegible que el que es va tenir en compte per efectuar la concessió de
les subvencions. Així mateix, també s'ha tramitat la corresponent pèrdua del dret de cobrament
de l'Ajuntament de la Morera de Montsant, de la subvenció concedida pel PEXI 2017, per a
l'actuació "Renovació de la xarxa d'abastament en alta" i s'ha acceptat la renúncia de
l'Ajuntament d'Ulldemolins a la subvenció concedida pel PEXI 2018, per a l'actuació "
Substitució d'un tram de la canonada de la Font de la Gleva fins al dipòsit regulador"
Aquests crèdits ja no són necessaris per atendre aquestes subvencions. No obstant això, s'ha
de tenir present que alguns ens locals encara disposen de termini per a presentar el
corresponent recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
Els imports restants consten com a saldo disponible de les Autoritzacions de crèdit (A) amb
número d'operació comptable 2017010449 i 2018010839, per valor d'12.025,13 euros i
13.981,97 euros respectivament. Aplicacions pressupostàries 2020-1010-4910-76200-02 i
2020-1010-942-76204-02.
5. Mitjançant diferents acords, durant la gestió de les convocatòries de 2018 i 2019 de la línia
de subvencions d'Interessos de préstec, s'han efectuat pagaments amb reducció perquè els
beneficiaris han justificat menys import elegible que el que es va tenir en compte per efectuar la
concessió de les subvencions. Així mateix, també s'ha tramitat la corresponent pèrdua del dret
de cobrament de l'Ajuntament de les Borges del Camp, de la subvenció concedida en l'anualitat
2018, per al préstec amb BBVA.
Aquests crèdits ja no són necessaris per atendre aquestes subvencions. Els imports restants
consten com a saldo disponible de les Autoritzacions de crèdit (A) amb número d'operació
comptable 2018027469 i 2019052173, per valor de 330,63 euros i 5.106,94 euros
respectivament. Aplicació pressupostària 2020-1010-942-46202-02.
6. Mitjançant diferents acords, durant la gestió de la justificació de les línies de subvencions del
PAM 2017 i PAM 2019, s'han efectuat pagaments amb reducció perquè els beneficiaris han
justificat menys import elegible que el que es va tenir en compte per efectuar la concessió de
les subvencions.
Aquests crèdits ja no són necessaris per atendre aquestes subvencions. Els imports restants
consten com a saldo disponible de les Autoritzacions de crèdit (A) amb número d'operació
comptable 2017005125 i 2019000258, per valor de 44.623,31 i 1.422,39 euros. Aplicacions
pressupostàries 2020-1010-942-76217-02 i 2020-1010-942-46219-02.
En el cas de l'operació comptable 2017005125 el saldo de l'Autorització de crèdit és superior.
No obstant això, hi ha crèdit que és susceptible de ser sol·licitat per executar una nova actuació
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del Programa d'inversió, en aplicació dels romanents d'adjudicació i/o execució superiors a
5.000 euros previstos a les Bases reguladores del PAM 2017.
El saldo d'aquesta Autorització de crèdit que no es considera necessari, per haver
transcorregut el termini per demanar la nova actuació sense haver rebut cap sol·licitud per part
dels Ajuntaments és el següent:
- Ajuntament de Corbera d'Ebre - Actuació "Arranjament d'un tram del carrer Santa Madrona" Import restant no sol·licitat: 10.043,50 euros
- Ajuntament del Pont d'Armentera - Actuació "Pavimentació i serveis al Raval Nou" - Import
restant no sol·licitat: 34.579,81 euros
7. Mitjançant diferents acords, durant la gestió de les convocatòries de 2016 i 2018 de la línia
de subvencions d'Excepcionals, s'han efectuat pagaments amb reducció perquè els beneficiaris
han justificat menys import elegible que el que es va tenir en compte per efectuar la concessió
de les subvencions. Així mateix, també s'ha tramitat la corresponent pèrdua del dret de
cobrament de l'Ajuntament del Lloar, de la subvenció concedida en l'anualitat 2016, per a
l'actuació "Arranjament i millora de serveis públics municipals del carrer Pla Morer (enllumenat
públic)" i s'ha acceptat la renúncia de l'Ajuntament de la Secuita, de la subvenció per a
l'actuació "Actuacions al dipòsit de Vistabella".
Aquests crèdits ja no són necessaris per atendre aquestes subvencions. Els imports restants
consten com a saldo disponible de les Autoritzacions de crèdit (A) amb número d'operació
comptable 2016019142 i 2018027798, per valor de 21.491,19 euros i 4.876,35 euros
respectivament. Aplicació pressupostària 2020-1010-942-76200-02.
Fonaments de dret
1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Donar de baixa el saldo disponible de les següents Autoritzacions de crèdit:
Aplicació pressupostària Núm. operació comptable Import a donar de baixa
2020-1010-323-46200-02

2019048074

64.438,38 euros

2020-1010-4910-76200-02 2017010449

12.025,13 euros

2020-1010-942-76204-02

2018010839

13.981,97 euros

2020-1010-942-46202-02

2018027469

330,63 euros

2020-1010-942-46202-02

2019052173

5.106,94 euros

2020-1010-942-76217-02

2017005125

44.623,31 euros

2020-1010-942-46219-02

2019000258

1.422,39 euros

2020-1010-942-76200-02

2016019142

21.491,19 euros

2020-1010-942-76200-02

2018027798

4.876,35 euros

TOTAL import: 168.296,29 euros
Segon. Comunicar aquest acord a la Intervenció General.
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Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
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ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI
D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
19. CONCEDIR LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A L'ANUALITAT 2020, DEL PLA
D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2020-2023 I APROVAR LES PLANIFICACIONS
QUADRIENNALS PRESENTADES PELS ENS LOCALS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa del Servei d'Assistència
Municipal, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 20 de desembre de 2019, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar inicialment les
bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023, del
Servei d'Assistència Municipal. Transcorregut el termini d'informació pública sense rebre
reclamacions ni al·legacions, les bases esdevenen definitives el 26 de febrer de 2020.
2. El 8 de maig de 2020, el Ple de la Diputació va aprovar la convocatòria per a la concessió de
subvencions del PAM, pel quadrienni 2020-2023.
3. El 25 de setembre de 2020, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar la modificació de
la convocatòria del PAM 2020-2023, la qual incloïa la redistribució dels imports de les anualitats
a conseqüència de l'ampliació del crèdit per l'anualitat 2020 i les planificacions rebudes pels
Ens locals, quedant de la forma següent:
Exercici 2020

Exercici 2021

Exercici 2022

Exercici 2023

Cap. 4

10.000.000 €

5.860.000 €

5.860.000 €

5.860.000 €

Cap. 7

11.000.000 €

24.900.000 €

18.620.000 €

2.900.000 €

TOTAL

21.000.000 €

30.760.000 €

24.480.000 €

8.760.000 €

4. El règim de concessió és el de concurrència competitiva. La quantia màxima de la subvenció
correspon a la distribució de la dotació econòmica del PAM, pel període 2020-2023, annex 1 de
la convocatòria.
5. De conformitat amb la Base vuitena de les bases específiques reguladores del PAM 20202023, per a tot el quadrienni es publica una única convocatòria i correspon una concessió per
anualitat.
6. De conformitat amb la Convocatòria aprovada, el termini per presentar les planificacions
quadriennals i les sol·licituds de les actuacions incloses a l’exercici 2020 va finalitzar el 30 de
juny de 2020.
7. En total, els 190 ens locals han presentat, dins de termini, la seva planificació per a tot el
període 2020-2023. Així mateix, també s’han rebut 316 sol·licituds per a l’exercici 2020 que
corresponen a 172 municipis.
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8. El 27 de juny de 2020, l’Ajuntament de Vilanova de Prades va presentar, per errada, una
sol·licitud per a l’actuació Arranjament exteriors local social i pista poliesportiva, inclosa a l’
exercici 2021 de la seva planificació quadriennal, expedient número 8004330008-2020-0006191
.
El punt 6 de l’acord de la convocatòria del PAM 2020-2023 estableix que el termini per
presentar les sol·licituds de l’anualitat 2021 és del 2 al 30 de novembre de 2020.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Per aquest motiu, l’esmentada sol·licitud no pot ser admesa a tràmit. En aquest sentit, s’ha
comunicat a l’Ajuntament que en el període habilitat a tal efecte haurà de presentar, de nou, el
tràmit amb la sol·licitud de l’actuació de l’anualitat 2021 i els documents que l’acompanyen.

9. Els següents Ajuntaments han presentat escrit desistint de les actuacions que s’indiquen a
continuació:
Sol·licitant

Concepte

Núm. Expedient

Ajuntament d'Alfara de Pav. i serveis C. de Dalt, final C. Nou i 8004330008-2020-0006357
Carles
escales
8004330008-2020-0006551

Ajuntament d'Arnes

Amortització de préstec

Ajuntament de Calafell

Rehabilitació Masia Cal Rion com escola
8004330008-2020-0005831
de música

Ajuntament d'Horta de
Fonaments instal·lació caldera biomassa
Sant Joan

8004330008-2020-0006443

Ajuntament de Mont-ral

Construcció nou pou d'abastament d'aigua 8004330008-2020-0006418
potable

Ajuntament de Rasquera

Caldera escoles

Ajuntament de Riudecols

Adquisició immoble Plaça de la Vila, 3

8004330008-2020-0006412
8004330008-2020-0006093

Els imports no concedits de les actuacions desistides podran ser incorporats pels Ajuntaments,
en el període habilitat a tal efecte, en la seva Planificació quadriennal com a finançament d’
actuacions encara no concedides (anualitats 2021, 2022 o 2023)
10. El 30 de juny de 2020, l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Serra d’Almos va presentar
una sol·licitud per a l’actuació Millora de la xarxa de subministrament d’aigua i enllumenat del C.
Major, inclosa als exercicis 2020 i 2021 de la seva planificació quadriennal, expedient número
8004330008-2020-0006548.
La Base 8.5. de les bases específiques reguladores del PAM 2020-2023 estableix que l’ens
local ha de planificar les actuacions en les anualitats en què preveu iniciar l’execució. Si la
durada d’aquesta execució, fixada en el procediment de licitació, és superior als terminis
regulats en la base catorzena, en la planificació l’ens local ha de deixar constància de la seva
plurianualitat i incloure-la en cada exercici al qual afecti, distribuint l’import de l’actuació segons
el que es preveu executar cada any.
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L’EMD de la Serra d’Almos ha donat compliment al regulat a la Base 8.5 i, en conseqüència
correspon resoldre una concessió plurianual d’aquesta actuació, amb la distribució anual
següent:

Sol·licitant

Concepte

Emd de la Serra d'Almos

Millora xarxa subm.
enllumenat c. Major

aigua

i

Emd de la Serra d'Almos

Millora xarxa subm.
enllumenat c. Major

aigua

i

Exercici

Import
actuació

Import a
concedir

2020

80.996,46 €

50.000,00 €

2021

80.996,46 €

50.000,00 €

11. Dels 308 expedients a resoldre es pot realitzar la següent classificació:
- 126 del programa d'inversió
- 6 del programa de sanejament de les finances municipals - amortització de préstecs
- 12 del programa de sanejament de les finances municipals – romanent de tresoreria
ajustat negatiu
- 146 sol·licituds del Programa de despeses corrents
- 18 sol·licituds del Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció dels
ens locals
12. Les sol·licituds han estat revisades. S'ha comprovat que la documentació és la que regula
les Bases reguladores específiques i que aquestes han estat aportades dins de termini.
13. Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la Unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pels ens
locals.
14. Respecte a l’elegibilitat de la despesa dels 308 expedients a resoldre és PARCIAL en els
casos següents:

Ens local

Ascó
Banyeres
Penedès

Actuació

Treballs / Imports no
subvencionables

Adequació C. Esquerra i
Xarxa de telefonia
Preno del Centre històric
del Millora de la xarxa
IVA deduïble
d'aigua de consum humà

Origen de la
valoració parcial
Informe dels serveis tècnics
de la Diputació.
Certificat de l’Ajuntament

Canonja, La

Supressió
contenidors Xarxa de telecomunicacions i Informe dels serveis tècnics
soterrats i accés C. Raval baixa tensió
de la Diputació.

Capafonts

Adequació i reparació de
IVA deduïble
dipòsit d'aigua potable

Certificat de l’Ajuntament

de Telecontrol i sectorització
IVA deduïble
xarxa abast. aigua

Certificat de l’Ajuntament

Cornudella
Montsant

Garidells, Els

Xarxa de telecomunicacions i
Accés nucli a través del baixa tensió (part dels capítols Informe dels serveis tècnics
C. de l'Entorn del Castell
de moviment de terres i de la Diputació.
serveis)
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Mas
Barberans

d e Construcció d’un dipòsit d’ IVA deduïble
aigua

Certificat de l’Ajuntament

Mont-ral

Clavegueram Plaça 1 d’
IVA deduïble
octubre i C. Arrabal.

Móra la Nova

Arranjament Pl. Verdura Xarxa de telefonia i baixa Informe dels serveis tècnics
(Nucli antic, Fase III)
tensió
de la Diputació.

Nulles

Automatització de la
cloració xarxa aigua IVA deduïble
potable

Certificat de l’Ajuntament

Poboleda

Instal·lació
sistema
IVA deduïble
neutralització carbonats

Certificat de l’Ajuntament

Puigpelat

Remodelació C. de les Xarxa de telecomunicacions.
Escoles
IVA deduïble

Informe dels serveis tècnics
de la Diputació així com
certificat de l’Ajuntament.

Rocafort
Queralt

de Instal·lació
fotovoltaica Elaboració del projecte
d'autoconsum
seguiment de l'obra

i Informe dels serveis tècnics
de la Diputació.

Roda de Berà

Xarxa canonades Bera
IVA deduïble
Mar Fase 3

Secuita, La

Urb.
C.
Claramunt,
Josep Solé

Guillem X a r x a
de
Beltran i telecomunicacions
IVA deduïble

Certificat de l’Ajuntament

Certificat de l’Ajuntament
gas

Selva del Camp, Remodelació del Carrer Xarxa
de
telefonia
La
Joan Domingo i Anguera telecomunicacions
Tortosa

Urbanització
Ajuntament i
adjacents

Vilabella

Aprofitament aigua antiga
IVA deduïble
mina per ús agrícola

i Informe dels serveis tècnics
de la Diputació així com
certificat de l’Ajuntament.
i Informe dels serveis tècnics
de la Diputació.

pl.
Xarxes
baixa
tensió, Informe dels serveis tècnics
carrers
telecomunicacions i gas
de la Diputació.
Certificat de l’Ajuntament

Únicament en els casos de Móra la Nova i Rocafort de Queralt la deducció dels treballs no
subvencionables afecta a l’import de concessió de la subvenció sol·licitada:
Sol·licitant

Actuació

Import sol·licitat

Móra la Nova

Arranjament Pl. Verdura
185.303,17 €
(Nucli antic, Fase III)

181.352,70 €

Rocafort de Queralt

Instal·lació
d'autoconsum

42.255,13 €

fotovoltaica

45.635,15 €

Import a concedir

Els imports no concedits (diferència entre «sol·licitat» i «a concedir») podran ser incorporats
pels Ajuntaments, en el període habilitat a tal efecte, en la seva Planificació quadriennal com a
finançament d’actuacions encara no concedides (anualitats 2021, 2022 o 2023)
15. A l'aplicació pressupostària 1010-942-76220 del pressupost de 2020, hi ha crèdit suficient
per atendre les despeses subvencionables de les sol·licituds dels Programes d'inversions i
Sanejament de les finances municipals - amortització de préstecs.
16. Les despeses plurianuals previstes per exercicis posteriors, corresponents a l’import a
concedir amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1010-942-76221 de l'exercici 2021, a favor de
l'EMD de la Serra d'Almos, per a l'actuació "Millora xarxa subm. aigua i enllumenat c. Major", no
excedeixen dels percentatges previstos a l’article 174.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
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s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. No obstant això, de
conformitat amb l'apartat 1 del mateix precepte, l'autorització o realització de les despeses
plurianuals queradan subordinades al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos.
17. A l'aplicació pressupostària 1010-942-46220 del pressupost de 2020, hi ha crèdit suficient
per atendre les despeses subvencionables de les sol·licituds dels Programes de despeses
corrents, de Sanejament de les finances municipals - romanent de tresoreria ajustat negatiu i
de Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció dels ens locals.
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18. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que es troben al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
19. La Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, en data 7 d'octubre de 2020, que
tots els ens locals sol·licitants no són deutors de la Diputació.
20. Els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
21. El 9 d'octubre de 2020, l'òrgan col·legiat integrat per tres representants de la Diputació de
Tarragona ha emès informe favorable de les sol·licituds de subvencions, d'acord amb la base
tretzena de les Bases generals de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
22. La competència per aprovar concessions de subvencions amb despeses de caràcter
plurianual i, per tant, per a l’aprovació d’aquesta resolució correspon al Ple de la Diputació de
Tarragona, qui per acord de data 29 de novembre de 2019 l’ha delegada a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
1. Arts. del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Arts. del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el procediment de
concessió de concurrència competitiva.
3. Article 174 del Text refós de la Llei d'hisendes locals en relació a les despeses plurianuals.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. De la Base 9 a la 17 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms.
6. Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal del quadrienni 2020-2023.
7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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7. Art. 13 del RD 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris snitaris de la qualitat de
l'aigua de consum humà i apartat 10.7.2 del programa de vigilància i control sanitaris de les
aigües de consum humà de Catalunya, on especifica la necessitat d'informes sanitaris de
noves instal·lacions o modificació de les existents.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar les planificacions quadriennals presentades pels ens locals, les quals consten
a l'Annex 1 d'aquesta resolució.
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Segon. Concedir als beneficiaris que s'indiquen a continuació la subvenció que es detalla en
cada cas, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1010-942-76220-01 del pressupost:
Beneficiari: Ajuntament d'Aldover
Municipi: Aldover
Concepte: Reforma i climatització del Casal municipal
Pressupost Elegible: 101.326,20 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 91.193,58 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alforja
Municipi: Alforja
Concepte: Construcció escola bressol
Pressupost Elegible: 385.934,75 euros
% concedit: 68,91%
Import concedit: 265.956,76 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Amposta
Municipi: Amposta
Concepte: Adquisició terrenys per aparcament Hospital Comarc
Pressupost Elegible: 265.000,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 251.750,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Modificació del terra de l'àrea infantil
Pressupost Elegible: 11.702,52 euros
% concedit: 74,99%
Import concedit: 8.776,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Municipi: Arnes
Concepte: Plataforma elevadora minusvàlids zona esportiva
Pressupost Elegible: 15.548,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.771,07 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Municipi: Arnes
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Concepte: Renovació enllumenat públic
Pressupost Elegible: 79.611,55 euros
% concedit: 23,75%
Import concedit: 18.907,73 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ascó
Municipi: Ascó
Concepte: Adequació C. Esquerra i Preno del Centre històric
Pressupost actuació: 665.866,57 euros
Pressupost Elegible: 652.950,42 euros*
% concedit: 26,04%
Import concedit: 170.000,00 euros
* No són elegibles els treballs següents: Xarxa de telefonia mòbil
Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Millora de la xarxa d'aigua de consum humà
Pressupost actuació: 48.301,11 euros
Pressupost Elegible: 39.918,27 euros*
% concedit: 90,00%
Import concedit: 35.926,44 euros
* No és elegible el concepte següent: IVA deduïble
Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Substitució llumeneres Sector S-1 i TP-2124
Pressupost Elegible: 35.306,69 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 33.541,35 euros
Beneficiari: Ajuntament de Batea
Municipi: Batea
Concepte: Nou gimnàs municipal
Pressupost Elegible: 312.904,32 euros
% concedit: 43,42%
Import concedit: 135.858,49 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Municipi: Bellmunt del Priorat
Concepte: Canvi quadre elèctric pista poliesportiva
Pressupost Elegible: 10.085,83 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 9.077,25 euros
Beneficiari: Ajuntament de Benifallet
Municipi: Benifallet
Concepte: Rehabilitació edifici SAT
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Pressupost Elegible: 828.004,12 euros
% concedit: 45,79%
Import concedit: 379.119,06 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte: Reforma del bar i vestidors de la piscina mun.
Pressupost Elegible: 170.053,40 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 161.550,72 euros
Beneficiari: Emd de Bítem
Municipi: Bítem
Concepte: Urbanització del C. Santa Rosa
Pressupost Elegible: 20.118,38 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 19.112,46 euros
Beneficiari: Emd de Bítem
Municipi: Bítem
Concepte: Condicionament del camí de les Casetes de Paquel
Pressupost Elegible: 48.397,94 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 45.978,04 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cabacés
Municipi: Cabacés
Concepte: Millora accès peatonal i adequació espais escola
Pressupost Elegible: 75.186,34 euros
% concedit: 42,19%
Import concedit: 31.718,53 euros
Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Municipi: Camarles
Concepte: Adquisició camionet i cistella elevadora
Pressupost Elegible: 33.275,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 31.611,25 euros
Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Municipi: Camarles
Concepte: Millora,mant. i conservació col·legi Sant Angel
Pressupost Elegible: 36.733,81 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 34.897,11 euros
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Beneficiari: Emd de Campredó
Municipi: Campredó
Concepte: Ordenació del parc multiesport i de salut
Pressupost Elegible: 129.117,66 euros
% concedit: 92,94%
Import concedit: 120.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Capafonts
Municipi: Capafonts
Concepte: Adequació i reparació de dipòsit d'aigua potable
Pressupost actuació: 6.474,50 euros
Pressupost Elegible: 5.350,74 euros*
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.083,20 euros
*No és elegible el concepte següent: IVA deduïble.
Beneficiari: Ajuntament de Capçanes
Municipi: Capçanes
Concepte: Sistema cloració d'aigua i telecontrol dipòsit
Pressupost Elegible: 11.895,52 euros
% concedit: 75,66%
Import concedit: 9.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Corbera d'Ebre
Municipi: Corbera d'Ebre
Concepte: Pavimentació i serveis C. Molí (parc. 2 a 13)
Pressupost Elegible: 78.373,96 euros
% concedit: 83,43%
Import concedit: 65.383,95 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cornudella de Montsant
Municipi: Cornudella de Montsant
Concepte: Renovació d'un tram de la xarxa de sanejament
Pressupost Elegible: 32.066,40 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 27.256,64 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cornudella de Montsant
Municipi: Cornudella de Montsant
Concepte: Telecontrol i sectorització xarxa abast. aigua
Pressupost actuació: 39.370,31 euros
Pressupost Elegible: 32.537,45 euros*
% concedit: 85,00%
Import concedit: 27.656,83 euros
*No és elegible el concepte següent: IVA deduïble.
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Beneficiari: Ajuntament de Creixell
Municipi: Creixell
Concepte: Enderroc immoble C. Raval, 20
Pressupost Elegible: 15.999,41 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.199,43 euros
Beneficiari: Ajuntament de Creixell
Municipi: Creixell
Concepte: Rehabilitació del Casal municipal
Pressupost Elegible: 28.243,31 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 26.831,14 euros
Beneficiari: Ajuntament del Lloar
Municipi: El Lloar
Concepte: Reparació de la piscina
Pressupost Elegible: 9.953,22 euros
% concedit: 94,99%
Import concedit: 9.455,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Molar
Municipi: El Molar
Concepte: Millores camí d'accés a la mina i adequació entorn
Pressupost Elegible: 50.396,50 euros
% concedit: 19,84%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Molar
Municipi: El Molar
Concepte: Adquisició de tractor
Pressupost Elegible: 45.375,00 euros
% concedit: 94,99%
Import concedit: 43.100,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Municipi: El Montmell
Concepte: Reparació paviment, sòcol i claraboïa de la llar
Pressupost Elegible: 43.462,62 euros
% concedit: 92,03%
Import concedit: 40.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Perelló
Municipi: El Perelló
Concepte: Rehabilitació recinte i instal·lacions piscina
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Pressupost Elegible: 234.354,66 euros
% concedit: 72,54%
Import concedit: 170.000,01 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: Arranjament piscines municipals
Pressupost Elegible: 80.091,49 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 76.086,91 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: Arranjament solàrium piscines municipals
Pressupost Elegible: 37.234,70 euros
% concedit: 94,99%
Import concedit: 35.370,11 euros
Beneficiari: Ajuntament del Rourell
Municipi: El Rourell
Concepte: Supresió barreres arquit. i constr. magatzem cemen
Pressupost Elegible: 90.435,96 euros
% concedit: 44,23%
Import concedit: 40.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Vendrell
Municipi: El Vendrell
Concepte: Millores pavimentació trams av. Brisamar i c.Balme
Pressupost Elegible: 37.940,70 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 36.043,66 euros
Beneficiari: Ajuntament del Vendrell
Municipi: El Vendrell
Concepte: Millores pavimentació carrers Conflent i Garraf
Pressupost Elegible: 39.620,81 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 37.639,76 euros
Beneficiari: Ajuntament del Vendrell
Municipi: El Vendrell
Concepte: Millores pavimentació c. Carles Buïgas i altres
Pressupost Elegible: 36.772,53 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 34.933,90 euros
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Beneficiari: Ajuntament dels Garidells
Municipi: Els Garidells
Concepte: Accès nucli a través delC. de l'Entorn del Castell
Pressupost actuació: 73.312,50 euros
Pressupost Elegible: 70.849,57 euros*
% concedit: 28,23%
Import concedit: 20.000,00 euros
* No són elegibles els treballs següents: Xarxa de telecomunicacions i baixa tensió (part dels
capítols de moviment de terres i serveis)
Beneficiari: Ajuntament dels Pallaresos
Municipi: Els Pallaresos
Concepte: Tancament perimetral pista d'hoquei patins
Pressupost Elegible: 14.937,63 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.190,74 euros
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: Mòdul de serveis higiènics al Castell
Pressupost Elegible: 44.695,94 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 42.461,14 euros
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: Camí de vianants, lateral dret carretera de Reus
Pressupost Elegible: 38.119,95 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 36.213,95 euros
Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp
Municipi: Figuerola del Camp
Concepte: Amortització préstec BBVA
Pressupost Elegible: 140.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 140.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Adquisició immoble al c. Ulldecona
Pressupost Elegible: 46.321,60 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 44.005,52 euros
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
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Concepte: Nou vial de circumval·lació
Pressupost Elegible: 159.954,90 euros
% concedit: 29,47%
Import concedit: 47.134,15 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Gandesa
Municipi: Gandesa
Concepte: Arranjament ferm calçada C. Bassa d'en Gaire
Pressupost Elegible: 36.652,57 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 29.322,06 euros
Beneficiari: Ajuntament de Gandesa
Municipi: Gandesa
Concepte: Acondicionament espais turístics Fontcalda
Pressupost Elegible: 179.987,50 euros
% concedit: 23,00%
Import concedit: 41.397,13 euros
Beneficiari: Ajuntament de Gandesa
Municipi: Gandesa
Concepte: Connexió edificis xarxa calor proximitat
Pressupost Elegible: 35.111,94 euros
% concedit: 75,00%
Import concedit: 26.333,25 euros
Beneficiari: Ajuntament de Garcia
Municipi: Garcia
Concepte: Edifici de serveis municipals "Ca Borràs"
Pressupost Elegible: 919.873,38 euros
% concedit: 5,44%
Import concedit: 50.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: Arranjament camí de les Vinyes de Dalt
Pressupost Elegible: 6.220,37 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.909,35 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Municipi: Horta de Sant Joan
Concepte: Modif. enllumenat quadre elèctric Q2 (37 llums)
Pressupost Elegible: 37.548,92 euros
% concedit: 88,55%
Import concedit: 33.250,10 euros
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Beneficiari: Emd de Jesús
Municipi: Jesús
Concepte: Renovació gespa artificial camp futbol Santa Creu
Pressupost Elegible: 194.545,26 euros
% concedit: 36,55%
Import concedit: 71.098,15 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Albiol
Municipi: L'Albiol
Concepte: Instal·lació de videovigilància a Masies Catalanes
Pressupost Elegible: 58.644,47 euros
% concedit: 85,26%
Import concedit: 50.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Aldea
Municipi: L'Aldea
Concepte: Millora i arranjament de l'antiga via del tren
Pressupost Elegible: 223.270,29 euros
% concedit: 89,58%
Import concedit: 200.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Municipi: L'Ametlla de Mar
Concepte: Peatonitzar C. Candela, Nou i Concepció Arenal
Pressupost Elegible: 109.573,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 104.094,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Arboç
Municipi: L'Arboç
Concepte: Reforma de la sala de puntaires
Pressupost Elegible: 33.974,97 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 32.276,22 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Arboç
Municipi: L'Arboç
Concepte: Reparació terrasses i vestuaris poliespotiu mun.
Pressupost Elegible: 29.164,64 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 27.706,40 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset
Municipi: La Bisbal de Falset
Concepte: Adquisició immoble C. Palma, 21
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Pressupost Elegible: 110.777,10 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 105.238,15 euros
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Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Municipi: La Bisbal del Penedès
Concepte: Reforma/ampliació del local social de Can Gordei
Pressupost Elegible: 67.084,75 euros
% concedit: 79,25%
Import concedit: 53.164,47 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Canonja
Municipi: La Canonja
Concepte: Pavimentació del tram inicial del C. Marina
Pressupost Elegible: 174.928,65 euros
% concedit: 42,87%
Import concedit: 75.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Canonja
Municipi: La Canonja
Concepte: Supressió contenidors soterrats i acces. C. Raval
Pressupost actuació: 85.000,00 euros
Pressupost Elegible: 80.503,34 euros*
% concedit: 62,11%
Import concedit: 50.000,00 euros
* No són elegibles els treballs següents: Xarxa de telecomunicacions i baixa tensió
Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte: Arranjament i pavimentació del Camí de Cantallops
Pressupost Elegible: 44.824,53 euros
% concedit: 55,42%
Import concedit: 24.842,52 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte: Adquisició immoble per a futura Sala de vetlles
Pressupost Elegible: 27.031,81 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 25.680,21 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Massaluca
Municipi: La Pobla de Massaluca
Concepte: Arranjament de paviment de platja de les piscines
Pressupost Elegible: 48.355,02 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 45.937,26 euros
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Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Restauració cobertes poliesportiu
Pressupost Elegible: 49.642,62 euros
% concedit: 88,98%
Import concedit: 44.173,65 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Adequació bar municipal Plaça de la Bassa
Pressupost Elegible: 24.867,06 euros
% concedit: 74,72%
Import concedit: 18.580,83 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Riba
Municipi: La Riba
Concepte: Millora instal·lacions i accessos a la piscina
Pressupost Elegible: 399.580,59 euros
% concedit: 6,63%
Import concedit: 26.483,72 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Riera de Gaià
Municipi: La Riera de Gaià
Concepte: Pavimentació i enllumenat del Pas del Castellot
Pressupost Elegible: 28.540,37 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 27.113,35 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
Municipi: La Secuita
Concepte: Urb. C. Guillem Claramunt, Beltran i Josep Solé
Pressupost actuació: 824.071,95 euros
Pressupost Elegible: 704.166,35 euros*
% concedit: 36,68%
Import concedit: 258.306,53 euros
*No són elegibles els treballs i conceptes següents: Xarxa de gas i telecomunicacions i IVA
deduïble.
Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Remodelació del Carrer Joan Domingo i Anguera
Pressupost actuació: 288.170,74 euros
Pressupost Elegible: 275.322,56 euros*
% concedit: 72,64%
Import concedit: 200.000,00 euros
*No són elegibles els treballs següents: Xarxa de telefonia i telecomunicacions.
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Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
Municipi: La Sénia
Concepte: Optimització de la xarxa de pluvias
Pressupost Elegible: 63.000,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 59.850,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
Municipi: La Sénia
Concepte: Reposició de paviment de carrers
Pressupost Elegible: 28.197,70 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 26.787,78 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
Municipi: La Torre de l'Espanyol
Concepte: Obres edifici multifuncional casal Balmes 34-36
Pressupost Elegible: 50.585,26 euros
% concedit: 39,54%
Import concedit: 20.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de les Borges del Camp
Municipi: Les Borges del Camp
Concepte: Millora residencia avis i tanatori (fases 1 i 2)
Pressupost Elegible: 511.116,57 euros
% concedit: 14,58%
Import concedit: 74.522,49 euros
Beneficiari: Ajuntament de les Piles
Municipi: Les Piles
Concepte: Instal·lació caldera biomassa
Pressupost Elegible: 35.269,45 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 12.344,31 euros
Beneficiari: Ajuntament de Llorac
Municipi: Llorac
Concepte: Escullera marge dret del pont del riu Corb
Pressupost Elegible: 7.775,16 euros
% concedit: 93,89%
Import concedit: 7.300,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Llorac
Municipi: Llorac
Concepte: Renovació del cablejat estructurat a l'Ajuntament
Pressupost Elegible: 3.313,86 euros
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% concedit: 93,55%
Import concedit: 3.099,99 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Mas de Barberans
Municipi: Mas de Barberans
Concepte: Construcció d'un dipòsit d'aigua
Pressupost actuació: 13.653,93 euros
Pressupost Elegible: 11.284,24 euros*
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.720,03 euros
**No és elegible el concepte següent: IVA deduïble.
Beneficiari: Ajuntament de Mas de Barberans
Municipi: Mas de Barberans
Concepte: Reforç senyalètica al terme municipal
Pressupost Elegible: 13.331,44 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 12.664,86 euros
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte: Arranj. camí Rosers, Mirons, Sta. Bàrbara i Fregin
Pressupost Elegible: 96.542,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 91.714,94 euros
Beneficiari: Ajuntament de Mont-ral
Municipi: Mont-ral
Concepte: Clavegueram plaça U d'Octubre i c. Arrabal Baixa
Pressupost actuació: 15.949,63 euros
Pressupost Elegible: 14.418,37 euros*
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.697,45 euros
**No és elegible el concepte següent: IVA deduïble.
Beneficiari: Ajuntament de Montferri
Municipi: Montferri
Concepte: Adequació del Casal municipal
Pressupost Elegible: 52.632,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Arranjament Pl. Verdura (Nucli antic, Fase III)
Pressupost actuació: 204.509,03 euros
Pressupost Elegible: 190.897,58 euros*
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% concedit: 95,00%
Import concedit: 181.352,70 euros
*No són subvencionables els treballs següents: Xarxa de telefonia i baixa tensió.
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Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Municipi: Nulles
Concepte: Automatització de la cloració xarxa aigua potable
Pressupost actuació: 7.228,02 euros
Pressupost Elegible: 5.973,57 euros*
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.674,89 euros
**No és elegible el concepte següent: IVA deduïble.
Beneficiari: Ajuntament de Passanant i Belltall
Municipi: Passanant i Belltall
Concepte: Impermeabilització espai serveis del Casal i inso.
Pressupost Elegible: 43.783,98 euros
% concedit: 68,52%
Import concedit: 30.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Millora serv. i acces. Centre inf. tur. i Castell
Pressupost Elegible: 74.984,98 euros
% concedit: 37,85%
Import concedit: 28.379,09 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Amortització de préstec Caja Rural
Pressupost Elegible: 27.223,40 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 27.223,40 euros
Beneficiari: Ajuntament de Perafort
Municipi: Perafort
Concepte: Reparació vas piscina i xarxa oculta depuració
Pressupost Elegible: 263.278,13 euros
% concedit: 21,27%
Import concedit: 56.000,78 euros
Beneficiari: Ajuntament de Perafort
Municipi: Perafort
Concepte: Adequació a la normativa de la sala de Ball
Pressupost Elegible: 7.723,14 euros
% concedit: 94,99%
Import concedit: 7.336,10 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/11/2020 a les 09:03:09

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de Pira
Municipi: Pira
Concepte: Amortitzar préstecs a llarg termini
Pressupost Elegible: 23.387,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 23.387,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pira
Municipi: Pira
Concepte: Amortitzar préstecs a llarg termini
Pressupost Elegible: 10.161,53 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.161,53 euros
Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Substitució bombes calor Ajuntament
Pressupost Elegible: 4.305,18 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.089,92 euros
Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Instal·lació sistema neutralització carbonats
Pressupost actuació: 10.285,00 euros
Pressupost Elegible: 8.500,00 euros*
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.075,00 euros
*No és elegible el concepte següent: IVA deduïble.
Beneficiari: Ajuntament de Porrera
Municipi: Porrera
Concepte: Adquisició immoble C. Onze de Setembre, 4
Pressupost Elegible: 345.963,88 euros
% concedit: 42,14%
Import concedit: 145.805,06 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte
Municipi: Prat de Comte
Concepte: Aigua potable i sanejament zona esportiva
Pressupost Elegible: 21.652,77 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 20.570,13 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat
Municipi: Puigpelat
Concepte: Remodelació C. de les Escoles
Pressupost actuació: 89.983,31 euros
Pressupost Elegible: 84.629,27 euros*
% concedit: 66,38%
Import concedit: 56.177,51 euros
*No són elegibles els treballs i conceptes següents: Xarxa de telecomunicacions i IVA deduïble.
Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat
Municipi: Puigpelat
Concepte: Reforma de la piscina municipal
Pressupost Elegible: 203.665,06 euros
% concedit: 68,74%
Import concedit: 140.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Querol
Municipi: Querol
Concepte: Cobert de l'oficina d'atenció al ciutadà
Pressupost Elegible: 5.401,44 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.131,36 euros
Beneficiari: Ajuntament de Querol
Municipi: Querol
Concepte: Rehabilitació de la façana de l'Ajuntament
Pressupost Elegible: 6.957,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.609,62 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: Calefacció Centre cívic
Pressupost Elegible: 14.198,35 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.488,43 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudecols
Municipi: Riudecols
Concepte: Adquisició vehicle recollida d'escombraries
Pressupost Elegible: 22.990,00 euros
% concedit: 82,64%
Import concedit: 19.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudecols
Municipi: Riudecols
Concepte: Ampliació del bar del poliesportiu
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Pressupost Elegible: 66.374,08 euros
% concedit: 90,40%
Import concedit: 60.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Rocafort de Queralt
Municipi: Rocafort de Queralt
Concepte: Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum
Pressupost actuació: 48.037,41 euros
Pressupost Elegible: 44.479,08 euros*
% concedit: 95,00%
Import concedit: 42.255,13 euros
*No són elegibles els treballs següents: Elaboració del projecte i seguiment de l'obra.
Beneficiari: Ajuntament de Roda de Berà
Municipi: Roda de Berà
Concepte: Xarxa canonades Bera Mar Fase 3
Pressupost actuació: 100.023,46 euros
Pressupost Elegible: 82.664,02 euros*
% concedit: 95,00%
Import concedit: 78.530,19 euros
*No és elegible el concepte següent: IVA deduïble.
Beneficiari: Ajuntament de Rodonyà
Municipi: Rodonyà
Concepte: Adquisició vehicle per neteja de la via pública
Pressupost Elegible: 70.000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 63.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Roquetes
Municipi: Roquetes
Concepte: Acústica i tèrmica ampliació consultori al Casal
Pressupost Elegible: 352.876,18 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 335.232,37 euros
Beneficiari: Ajuntament de Salomó
Municipi: Salomó
Concepte: Reforma parcial zona espais lliures. Zona jocs inf
Pressupost Elegible: 45.413,33 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 40.872,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Salomó
Municipi: Salomó
Concepte: Millora vialitat C. El Prat i C. Els Camps
Pressupost Elegible: 23.100,00 euros
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% concedit: 95,00%
Import concedit: 21.945,00 euros

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Municipi: Sant Jaume dels Domenys
Concepte: Acond. vial de pas riera Marmellar- zona La Pujada
Pressupost Elegible: 97.465,45 euros
% concedit: 14,88%
Import concedit: 14.500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: Millores a la piscina municipal
Pressupost Elegible: 74.972,31 euros
% concedit: 15,98%
Import concedit: 11.983,84 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: Adquisició cobert C. Francesc Moragues, 6
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 28.500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: Rehabilitació cobert C. Francesc Moragues, 6
Pressupost Elegible: 93.579,82 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 88.900,82 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sarral
Municipi: Sarral
Concepte: Construcció d'una sala de vetlles
Pressupost Elegible: 435.822,25 euros
% concedit: 94,08%
Import concedit: 410.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Savallà del Comtat
Municipi: Savallà del Comtat
Concepte: Execució del mur al carrer Major 10
Pressupost Elegible: 194.104,64 euros
% concedit: 77,28%
Import concedit: 150.000,00 euros
Beneficiari: Emd de la Serra d'Almos
Municipi: Serra d'Almos
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Concepte: Millora xarxa subm. aigua i enllumenat c. Major
Pressupost Elegible: 80.996,46 euros
% concedit: 61,73%
Import concedit: 50.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Solivella
Municipi: Solivella
Concepte: Amortització de préstec
Pressupost Elegible: 107.142,87 euros
% concedit: 93,33%
Import concedit: 100.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Pavimentació del Carrer del Coure
Pressupost Elegible: 127.526,91 euros
% concedit: 65,66%
Import concedit: 83.733,84 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tivissa
Municipi: Tivissa
Concepte: Mill. i amp. instal·la. complex turistic Fase 1
Pressupost Elegible: 1.553.565,65 euros
% concedit: 11,45%
Import concedit: 177.900,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: Urbanització pl. Ajuntament i carrers adjacents
Pressupost actuació: 1.547.151,49 euros
Pressupost Elegible: 1.518.411,70 euros*
% concedit: 37,65%
Import concedit: 571.745,25 euros
*No són elegibles els treballs següents: Xarxes baixa tensió, telecomunicacions i gas.
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldemolins
Municipi: Ulldemolins
Concepte: Arranjament dels accessos
Pressupost Elegible: 23.903,21 euros
% concedit: 38,05%
Import concedit: 9.094,61 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldemolins
Municipi: Ulldemolins
Concepte: Adequacio dels baixos de l'Ajuntament
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Pressupost Elegible: 45.804,51 euros
% concedit: 38,03%
Import concedit: 17.419,23 euros

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de Vallclara
Municipi: Vallclara
Concepte: Renovació a la piscina
Pressupost Elegible: 9.786,84 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.297,49 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallclara
Municipi: Vallclara
Concepte: Reparació instal·lacions d'enllumenat i voreres
Pressupost Elegible: 47.276,58 euros
% concedit: 45,00%
Import concedit: 21.274,45 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Municipi: Vallfogona de Riucorb
Concepte: Condicionament de l'accés al nucli urbà 2a fase
Pressupost Elegible: 22.475,10 euros
% concedit: 88,99%
Import concedit: 20.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vespella
Municipi: Vespella de Gaià
Concepte: Adquisició tractor i accessoris
Pressupost Elegible: 71.753,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 68.165,34 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vespella
Municipi: Vespella de Gaià
Concepte: Condicionament de part del camí de Mas Llagostera
Pressupost Elegible: 7.832,25 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.440,63 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vila-seca
Municipi: Vila-seca
Concepte: Millora urbana del C. Joaquim Serra
Pressupost Elegible: 899.329,21 euros
% concedit: 55,23%
Import concedit: 496.655,35 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Vilabella
Municipi: Vilabella
Concepte: Aprofitament aigua antiga mina per ús agrícola
Pressupost actuació: 18.306,42 euros
Pressupost Elegible: 15.129,27 euros*
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.372,80 euros
*No és elegible el concepte següent: IVA deduïble.
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Municipi: Vimbodí
Concepte: Amortització anticipada parcial préstec Caixabank
Pressupost Elegible: 47.382,69 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 47.382,69 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Municipi: Vimbodí
Concepte: Arranjament piscina aiguats 22-10-2019
Pressupost Elegible: 21.847,66 euros
% concedit: 45,00%
Import concedit: 9.831,44 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vinebre
Municipi: Vinebre
Concepte: Canvi dels aparells de climatització a ajuntament
Pressupost Elegible: 50.363,54 euros
% concedit: 67,84%
Import concedit: 34.165,79 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vinebre
Municipi: Vinebre
Concepte: Arranjament de l'entorn de la piscina municipal
Pressupost Elegible: 34.773,17 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 33.034,51 euros
Beneficiari: Ajuntament de Xerta
Municipi: Xerta
Concepte: Arranjament del camí de la Barca
Pressupost Elegible: 81.600,43 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 65.280,34 euros
Total: 8.892.376,71 euros
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Tercer. Concedir al beneficiari que s'indica a continuació la subvenció que es detalla, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2021-1010-942-76221-01 del pressupost:
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Beneficiari: Emd de la Serra d'Almos
Municipi: Serra d'Almos
Concepte: Millora xarxa subm. aigua i enllumenat c. Major
Pressupost Elegible: 80.996,46 euros
% concedit: 61,73%
Import concedit: 50.000,00 euros
Total: 50.000,00 euros
Aquesta concessió queradà subordinada al crèdit que per a l'exercici 2021 autoritzi el respectiu
pressupost.
Quart. Concedir als beneficiaris que s'indiquen a continuació la subvenció que es detalla en
cada cas, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1010-942-46220-01 del pressupost:
Beneficiari: Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi: Aiguamúrcia
Concepte: Sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu
Pressupost Elegible: 44.854,38 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 44.854,38 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi: Aiguamúrcia
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 49.435,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 49.435,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Albinyana
Municipi: Albinyana
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 40.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 40.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Aldover
Municipi: Aldover
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 49.672,78 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 49.672,78 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alforja
Municipi: Alforja
Concepte: Despeses corrents
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Pressupost Elegible: 66.489,19 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 66.489,19 euros
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Beneficiari: Ajuntament d'Alió
Municipi: Alió
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 25.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Amposta
Municipi: Amposta
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 44.767,15 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 44.767,15 euros
Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 25.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Municipi: Arnes
Concepte: Sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu
Pressupost Elegible: 63.444,67 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 63.444,67 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Municipi: Arnes
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Municipi: Arnes
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 19.067,89 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 19.067,89 euros
Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
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Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 52.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 52.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Barberà de la Conca
Municipi: Barberà de la Conca
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 36.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 36.500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Batea
Municipi: Batea
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 71.250,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 71.250,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Municipi: Bellmunt del Priorat
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Municipi: Bellmunt del Priorat
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 23.150,19 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 23.150,19 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bellvei
Municipi: Bellvei
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 63.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 63.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Benifallet
Municipi: Benifallet
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 22.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 22.500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bonastre
Municipi: Bonastre
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 32.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 32.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bonastre
Municipi: Bonastre
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bot
Municipi: Bot
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 38.283,27 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 38.283,27 euros
Beneficiari: Ajuntament de Botarell
Municipi: Botarell
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bràfim
Municipi: Bràfim
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 48.574,89 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 48.574,89 euros
Beneficiari: Emd de Bítem
Municipi: Bítem
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 65.090,50 euros
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% concedit: 100,00%
Import concedit: 65.090,50 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Cabacés
Municipi: Cabacés
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cabacés
Municipi: Cabacés
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 19.568,44 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 19.568,44 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi: Cabra del Camp
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 53.757,96 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 53.757,96 euros
Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Municipi: Camarles
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.125,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.125,00 euros
Beneficiari: Emd de Campredó
Municipi: Campredó
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 33.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 33.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Capafonts
Municipi: Capafonts
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Capçanes
Municipi: Capçanes
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Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Colldejou
Municipi: Colldejou
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 25.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Conesa
Municipi: Conesa
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 32.275,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 32.275,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Municipi: Constantí
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 78.770,59 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 78.770,59 euros
Beneficiari: Ajuntament de Corbera d'Ebre
Municipi: Corbera d'Ebre
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 65.383,95 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 65.383,95 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cornudella de Montsant
Municipi: Cornudella de Montsant
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Creixell
Municipi: Creixell
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Cunit
Municipi: Cunit
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 40.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 40.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Municipi: Duesaigües
Concepte: Sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu
Pressupost Elegible: 250.983,67 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 250.983,67 euros
Beneficiari: Ajuntament del Catllar
Municipi: El Catllar
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Lloar
Municipi: El Lloar
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Lloar
Municipi: El Lloar
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Masroig
Municipi: El Masroig
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Masroig
Municipi: El Masroig
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 26.772,24 euros
% concedit: 100,00%
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Import concedit: 26.772,24 euros
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Beneficiari: Ajuntament del Milà
Municipi: El Milà
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 30.111,63 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 30.111,63 euros
Beneficiari: Ajuntament del Molar
Municipi: El Molar
Concepte: Despese corrents
Pressupost Elegible: 32.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 32.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Municipi: El Montmell
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Perelló
Municipi: El Perelló
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 48.459,38 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 48.459,38 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 52.315,78 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 52.315,78 euros
Beneficiari: Ajuntament del Pla de Santa Maria
Municipi: El Pla de Santa Maria
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 65.462,87 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 65.462,87 euros
Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: Despeses corrents
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Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament del Rourell
Municipi: El Rourell
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 34.606,12 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 34.606,12 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Garidells
Municipi: Els Garidells
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Guiamets
Municipi: Els Guiamets
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 31.300,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 31.300,00 euros
Beneficiari: Emd dels Muntells
Municipi: Els Muntells
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 35.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 35.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 51.234,43 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 51.234,43 euros
Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 78.048,78 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 78.048,78 euros
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
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Municipi: Freginals
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 35.619,50 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 35.619,50 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Godall
Municipi: Godall
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Gratallops
Municipi: Gratallops
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 28.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 28.500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Gratallops
Municipi: Gratallops
Concepte: Sosteniment lloc secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Municipi: Horta de Sant Joan
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 25.000,00 euros
Beneficiari: Emd de Jesús
Municipi: Jesús
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 71.098,14 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 71.098,14 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Albiol
Municipi: L'Albiol
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 36.562,29 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 36.562,29 euros
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Beneficiari: Ajuntament de l'Aleixar
Municipi: L'Aleixar
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 40.712,11 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 40.712,11 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Municipi: L'Ampolla
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 68.836,08 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 68.836,08 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Arboç
Municipi: L'Arboç
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 36.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 36.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Argentera
Municipi: L'Argentera
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Argentera
Municipi: L'Argentera
Concepte: Sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu
Pressupost Elegible: 79.544,50 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 79.544,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 4.995,45 euros
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% concedit: 100,00%
Import concedit: 4.995,45 euros
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Beneficiari: Ajuntament de la Febró
Municipi: La Febró
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 5.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Figuera
Municipi: La Figuera
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 31.580,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 31.580,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Masó
Municipi: La Masó
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 29.238,62 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 29.238,62 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià
Municipi: La Nou de Gaià
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 48.327,60 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 48.327,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Palma d'Ebre
Municipi: La Palma d'Ebre
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Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 20.000,00 euros

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de la Palma d'Ebre
Municipi: La Palma d'Ebre
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Municipi: La Pobla de Mafumet
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 66.128,59 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 66.128,59 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Massaluca
Municipi: La Pobla de Massaluca
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 35.125,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 35.125,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Massaluca
Municipi: La Pobla de Massaluca
Concepte: Sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu
Pressupost Elegible: 17.516,59 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 17.516,59 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 52.295,40 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 52.295,40 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Riera de Gaià
Municipi: La Riera de Gaià
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
Municipi: La Secuita
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 64.576,63 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 64.576,63 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 78.601,59 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 78.601,59 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
Municipi: La Sénia
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 80.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 80.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Municipi: La Torre de Fontaubella
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 23.632,36 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 23.632,36 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
Municipi: La Torre de l'Espanyol
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 49.975,83 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 49.975,83 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Alta
Municipi: La Vilella Alta
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 28.197,14 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 28.197,14 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Alta
Municipi: La Vilella Alta
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
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Import concedit: 10.000,00 euros

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Municipi: La Vilella Baixa
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Municipi: La Vilella Baixa
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 28.300,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 28.300,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de les Piles
Municipi: Les Piles
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 32.598,70 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 32.598,70 euros
Beneficiari: Ajuntament de Llorac
Municipi: Llorac
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 15.970,50 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.970,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Llorenç del Penedès
Municipi: Llorenç del Penedès
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 48.379,48 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 48.379,48 euros
Beneficiari: Ajuntament de Margalef
Municipi: Margalef
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 22.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 22.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Marçà
Municipi: Marçà
Concepte: Despeses corrents
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Pressupost Elegible: 35.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 35.000,00 euros

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de Marçà
Municipi: Marçà
Concepte: Sosteniment lloc secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Mas de Barberans
Municipi: Mas de Barberans
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 53.352,71 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 53.352,71 euros
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Masllorenç
Municipi: Masllorenç
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 35.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 35.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Maspujols
Municipi: Maspujols
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 35.214,54 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 35.214,54 euros
Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.354,41 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.354,41 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
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Municipi: Montblanc
Concepte: Sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu
Pressupost Elegible: 678.543,87 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 678.543,87 euros

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de Montbrió del Camp
Municipi: Montbrió del Camp
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 60.179,88 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 60.179,88 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montferri
Municipi: Montferri
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 25.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu
Pressupost Elegible: 630.662,67 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 630.662,67 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 40.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 40.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Municipi: Nulles
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 25.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Passanant i Belltall
Municipi: Passanant i Belltall
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 42.100,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 42.100,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Perafort
Municipi: Perafort
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 62.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 62.500,00 euros
Beneficiari: Emd de Picamoixons
Municipi: Picamoixons
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Emd de Picamoixons
Municipi: Picamoixons
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 32.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 32.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pira
Municipi: Pira
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 34.749,49 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 34.749,49 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pira
Municipi: Pira
Concepte: Sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu
Pressupost Elegible: 42.966,06 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 42.966,06 euros
Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
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% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.000,00 euros

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de Pontils
Municipi: Pontils
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Porrera
Municipi: Porrera
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Porrera
Municipi: Porrera
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 33.950,19 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 33.950,19 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Municipi: Pradell de la Teixeta
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 28.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 28.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prades
Municipi: Prades
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.251,07 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.251,07 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte
Municipi: Prat de Comte
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte
Municipi: Prat de Comte
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Concepte: Sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu
Pressupost Elegible: 52.371,80 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 52.371,80 euros

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de Pratdip
Municipi: Pratdip
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 25.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat
Municipi: Puigpelat
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 53.750,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 53.750,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Querol
Municipi: Querol
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 53.293,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 53.293,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 48.800,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 48.800,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Renau
Municipi: Renau
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 18.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 18.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Reus
Municipi: Reus
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 84.754,61 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 84.754,61 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Municipi: Riba-roja d'Ebre
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 68.577,89 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 68.577,89 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudecanyes
Municipi: Riudecanyes
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudoms
Municipi: Riudoms
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 78.926,03 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 78.926,03 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rocafort de Queralt
Municipi: Rocafort de Queralt
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 31.052,31 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 31.052,31 euros
Beneficiari: Ajuntament de Roda de Berà
Municipi: Roda de Berà
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 78.845,84 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 78.845,84 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rodonyà
Municipi: Rodonyà
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 34.750,00 euros
% concedit: 100,00%
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Import concedit: 34.750,00 euros

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de Salomó
Municipi: Salomó
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 25.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Municipi: Sant Jaume dels Domenys
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 60.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 60.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 39.337,78 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 39.337,78 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Oliva
Municipi: Santa Oliva
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 71.535,53 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 71.535,53 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sarral
Municipi: Sarral
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Savallà del Comtat
Municipi: Savallà del Comtat
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 3.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 3.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Senan
Municipi: Senan
Concepte: Despeses corrents
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Pressupost Elegible: 12.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 12.000,00 euros

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Emd de la Serra d'Almos
Municipi: Serra d'Almos
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 26.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 26.000,00 euros
Beneficiari: Emd de la Serra d'Almos
Municipi: Serra d'Almos
Concepte: Sosteniment secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 13.393,08 euros
% concedit: 74,67%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Solivella
Municipi: Solivella
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 24.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 24.500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 100.718,50 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 100.718,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Municipi: Tivenys
Concepte: Sosteniment secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Municipi: Tivenys
Concepte: Sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu
Pressupost Elegible: 260.658,26 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 260.658,26 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tivissa
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Municipi: Tivissa
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 73.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 73.000,00 euros

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Beneficiari: Ajuntament de Tivissa
Municipi: Tivissa
Concepte: Sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu
Pressupost Elegible: 15.203,49 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.203,49 euros
Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi: Torroja del Priorat
Concepte: Sosteniment secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi: Torroja del Priorat
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 9.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 9.500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 47.645,43 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 47.645,43 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 86.055,42 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 86.055,42 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldemolins
Municipi: Ulldemolins
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 24.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 24.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Vallclara
Municipi: Vallclara
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 22.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 22.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallmoll
Municipi: Vallmoll
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 45.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 45.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vespella
Municipi: Vespella de Gaià
Concepte: Sosteniment secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vespella
Municipi: Vespella de Gaià
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 27.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 27.500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vila-rodona
Municipi: Vila-rodona
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 64.714,07 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 64.714,07 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vila-seca
Municipi: Vila-seca
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 41.387,94 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 41.387,94 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilabella
Municipi: Vilabella
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 45.000,00 euros
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% concedit: 100,00%
Import concedit: 45.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Municipi: Vilalba dels Arcs
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 21.533,25 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 21.533,25 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilallonga del Camp
Municipi: Vilallonga del Camp
Concepte: Sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu
Pressupost Elegible: 510.144,38 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 510.144,38 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Municipi: Vilanova d'Escornalbou
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova de Prades
Municipi: Vilanova de Prades
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 20.108,92 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 20.108,92 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Municipi: Vilaplana
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 49.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 49.500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaverd
Municipi: Vilaverd
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 25.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Municipi: Vimbodí
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Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 41.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 41.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Vinebre
Municipi: Vinebre
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 36.280,40 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 36.280,40 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Municipi: Vinyols i els Arcs
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 62.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 62.500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Xerta
Municipi: Xerta
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 64.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 64.000,00 euros
Total: 8.685.337,59 euros
Cinquè. No admetre a tràmit la sol·licitud que s'indica a continuació pel motiu que es detalla:
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova de Prades
Municipi: Vilanova de Prades
Concepte: Arranj. exteriors local social i pista poliesportiva
Motiu: Sol·licitud per una actuació inclosa a l’exercici 2021 a la seva planificació quadriennal.
El punt 6 de l’acord de la convocatòria del PAM 2020-2023 estableix que el termini per
presentar les sol·licituds de l’anualitat 2021 és del 2 al 30 de novembre de 2020.
Per aquest motiu, l’esmentada sol·licitud no pot ser admesa a tràmit.
Sisè. Acceptar el desistiment presentat pels ens locals següents de les sol·licituds de
subvenció que tot seguit es detallen:
Beneficiari: Ajuntament d'Alfara de Carles
Municipi: Alfara de Carles
Concepte: Pav. i serveis C. de Dalt, final C. Nou i escales
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Municipi: Arnes
Concepte: Amortització de préstec
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Beneficiari: Ajuntament de Calafell
Municipi: Calafell
Concepte: Rehabilitació Masia Cal Rion com escola de música
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Beneficiari: Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Municipi: Horta de Sant Joan
Concepte: Fonaments instal·lació caldera biomassa

Beneficiari: Ajuntament de Mont-ral
Municipi: Mont-ral
Concepte: Construcció nou pou d'abastament d'aigua potable
Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: Caldera escoles
Beneficiari: Ajuntament de Riudecols
Municipi: Riudecols
Concepte: Adquisició immoble Plaça de la Vila, 3

Setè. Fer avinent als beneficiaris que la subvenció s'entén acceptada si no manifesten el
contrari en el termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la
resolució de la seva concessió.
Vuitè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Novè. Publicar-ho a la seu electrònica de la Diputació i comunicar-ho a la Intervenció general
de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
20. APROVAR UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP, PER A LA IMPLEMENTACIÓ
DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS DE LA SEVA
DEMARCACIÓ TERRITORIAL.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa del Servei d'Assistència
Municipal, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El 29 de novembre de 2019, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt Camp per a la
implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO, signat el 28 de gener de 2020.
2. L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” com a
pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència de salut pública,
que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en l’economia i en la societat.
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3. El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar l’
estat d’alarma a tot el territori nacional, el qual va ser prorrogat fins el 20 de juny de 2020.
4. La declaració de l’estat d’alarma ha provocat que s’hagin vist afectats terminis relatius a
tramitacions en curs i ha impossibilitat al Consell Comarcal, de manera manifesta i provada, el
compliment dels compromisos adquirits en la clàusula 8.2 del Conveni:
"8.2. Els terminis d’execució i justificació són els següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
30/09/2020

09/10/2020

31/12/2020

31/03/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació de la meitat del termini per a presentar la
documentació justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
5. El 8 de maig de 2020, a la reunió de la Comissió de seguiment de l’execució del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat de modificar els terminis previstos a la clàusula 8.2., com a
conseqüència de la situació viscuda per la COVID-19.
6. El 28 de maig de 2020, en una nova sessió de la Comissió de seguiment del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat d’aprovar les dates següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
31/12/2020

03/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)
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7. La Diputació de Tarragona té la voluntat de continuar amb el seu treball de col·laboració amb
el Consell Comarcal de l'Alt Camp per tal de garantir la implementació de la plataforma de
serveis digitals ACTIO als municipis. En aquest sentit i per tal que el Consell disposi del temps
necessari per complir amb els tràmits d’execució i de justificació de la subvenció concedida es
proposa la modificació de la clàusula 6.1, relativa a la vigència del Conveni, així com la clàusula
8.2 reguladora dels terminis aplicables.
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8. La competència per aprovar convenis de col·laboració que continguin subvencions amb
despeses de caràcter plurianual i, per tant, per a l’aprovació d’aquesta addenda correspon al
Ple de la Diputació de Tarragona, qui per acord de data 29 de novembre de 2019 l’ha delegada
a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
1.-Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.-Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3.-Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4.-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
5.-Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
6.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de l'Alt
Camp, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis de la
seva demarcació territorial, aprovat per acord del Ple de la Diputació de Tarragona en data 29
de novembre de 2019.
7.-Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’addenda del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal de l'Alt Camp, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals
ACTIO als municipis de la seva demarcació territorial, que s’annexa a l’expedient.
Segon.- Facultar a la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura d’aquesta
addenda al conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Notificar aquest acord, acompanyat de l’addenda al Consell Comarcal de l'Alt Camp i
comunicar-lo a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
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21. APROVAR UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT, PER A LA IMPLEMENTACIÓ
DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS DE LA SEVA
DEMARCACIÓ TERRITORIAL.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa del Servei d'Assistència
Municipal, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El 29 de novembre de 2019, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Priorat per a la
implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO, signat el 18 de febrer de 2020.
2. L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” com a
pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència de salut pública,
que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en l’economia i en la societat.
3. El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar l’
estat d’alarma a tot el territori nacional, el qual va ser prorrogat fins el 20 de juny de 2020.
4. La declaració de l’estat d’alarma ha provocat que s’hagin vist afectats terminis relatius a
tramitacions en curs i ha impossibilitat al Consell Comarcal, de manera manifesta i provada, el
compliment dels compromisos adquirits en la clàusula 8.2 del Conveni:
"8.2. Els terminis d’execució i justificació són els següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
30/09/2020

09/10/2020

31/12/2020

31/03/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació de la meitat del termini per a presentar la
documentació justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
5. El 8 de maig de 2020, a la reunió de la Comissió de seguiment de l’execució del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat de modificar els terminis previstos a la clàusula 8.2., com a
conseqüència de la situació viscuda per la COVID-19.
6. El 28 de maig de 2020, en una nova sessió de la Comissió de seguiment del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat d’aprovar les dates següents:
Actuacions (clàusula 3a)
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Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
31/12/2020

03/03/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)

30/06/2021

30/09/2021
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Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

7. La Diputació de Tarragona té la voluntat de continuar amb el seu treball de col·laboració amb
el Consell Comarcal del Priorat per tal de garantir la implementació de la plataforma de serveis
digitals ACTIO als municipis. En aquest sentit i per tal que el Consell disposi del temps
necessari per complir amb els tràmits d’execució i de justificació de la subvenció concedida es
proposa la modificació de la clàusula 6.1, relativa a la vigència del Conveni, així com la clàusula
8.2 reguladora dels terminis aplicables.
8. La competència per aprovar convenis de col·laboració que continguin subvencions amb
despeses de caràcter plurianual i, per tant, per a l’aprovació d’aquesta addenda correspon al
Ple de la Diputació de Tarragona, qui per acord de data 29 de novembre de 2019 l’ha delegada
a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
1.-Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.-Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3.-Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4.-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
5.-Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
6.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Priorat,
per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis de la seva
demarcació territorial, aprovat per acord del Ple de la Diputació de Tarragona en data 29 de
novembre de 2019.
7.-Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’addenda del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal del Priorat, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO
als municipis de la seva demarcació territorial, que s’annexa a l’expedient.
Segon.- Facultar a la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura d’aquesta
addenda al conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Notificar aquest acord, acompanyat de l’addenda al Consell Comarcal del Priorat i
comunicar-lo a la Intervenció General.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
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22. APROVAR UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, PER A LA IMPLEMENTACIÓ
DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS DE LA SEVA
DEMARCACIÓ TERRITORIAL.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa del Servei d'Assistència
Municipal, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 29 de novembre de 2019, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Montsià per a la
implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO, signat el 4 de febrer de 2020.
2. L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” com a
pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència de salut pública,
que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en l’economia i en la societat.
3. El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar l’
estat d’alarma a tot el territori nacional, el qual va ser prorrogat fins el 20 de juny de 2020.
4. La declaració de l’estat d’alarma ha provocat que s’hagin vist afectats terminis relatius a
tramitacions en curs i ha impossibilitat al Consell Comarcal, de manera manifesta i provada, el
compliment dels compromisos adquirits en la clàusula 8.2 del Conveni:

"8.2. Els terminis d’execució i justificació són els següents:

Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
30/09/2020

09/10/2020

31/12/2020

31/03/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació de la meitat del termini per a presentar la
documentació justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/11/2020 a les 09:03:09

5. El 8 de maig de 2020, a la reunió de la Comissió de seguiment de l’execució del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat de modificar els terminis previstos a la clàusula 8.2., com a
conseqüència de la situació viscuda per la COVID-19.
6. El 28 de maig de 2020, en una nova sessió de la Comissió de seguiment del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat d’aprovar les dates següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
31/12/2020

03/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

7. La Diputació de Tarragona té la voluntat de continuar amb el seu treball de col·laboració amb
el Consell Comarcal del Montsià per tal de garantir la implementació de la plataforma de
serveis digitals ACTIO als municipis. En aquest sentit i per tal que el Consell disposi del temps
necessari per complir amb els tràmits d’execució i de justificació de la subvenció concedida es
proposa la modificació de la clàusula 6.1, relativa a la vigència del Conveni, així com la clàusula
8.2 reguladora dels terminis aplicables.
8. La competència per aprovar convenis de col·laboració que continguin subvencions amb
despeses de caràcter plurianual i, per tant, per a l’aprovació d’aquesta addenda correspon al
Ple de la Diputació de Tarragona, qui per acord de data 29 de novembre de 2019 l’ha delegada
a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
1.-Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.-Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3.-Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4.-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
5.-Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
6.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Montsià,
per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis de la seva
demarcació territorial, aprovat per acord del Ple de la Diputació de Tarragona en data 29 de
novembre de 2019.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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7.-Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’addenda del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal del Montsià, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals
ACTIO als municipis de la seva demarcació territorial, que s’annexa a l’expedient.

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Segon.- Facultar a la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura d’aquesta
addenda al conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Notificar aquest acord, acompanyat de l’addenda al Consell Comarcal del Montsià i
comunicar-lo a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
23. APROVAR UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA, PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS DE
LA SEVA DEMARCACIÓ TERRITORIAL.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa del Servei d'Assistència
Municipal, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 29 de novembre de 2019, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Terra Alta per a la
implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO, signat el 21 de gener de 2020.
2. L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” com a
pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència de salut pública,
que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en l’economia i en la societat.
3. El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar l’
estat d’alarma a tot el territori nacional, el qual va ser prorrogat fins el 20 de juny de 2020.
4. La declaració de l’estat d’alarma ha provocat que s’hagin vist afectats terminis relatius a
tramitacions en curs i ha impossibilitat al Consell Comarcal, de manera manifesta i provada, el
compliment dels compromisos adquirits en la clàusula 8.2 del Conveni:
"8.2. Els terminis d’execució i justificació són els següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
30/09/2020

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/11/2020 a les 09:03:09

09/10/2020

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)

31/12/2020

31/03/2021

Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació de la meitat del termini per a presentar la
documentació justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

5. El 8 de maig de 2020, a la reunió de la Comissió de seguiment de l’execució del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat de modificar els terminis previstos a la clàusula 8.2., com a
conseqüència de la situació viscuda per la COVID-19.
6. El 28 de maig de 2020, en una nova sessió de la Comissió de seguiment del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat d’aprovar les dates següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
31/12/2020

03/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

7. La Diputació de Tarragona té la voluntat de continuar amb el seu treball de col·laboració amb
el Consell Comarcal de la Terra Alta per tal de garantir la implementació de la plataforma de
serveis digitals ACTIO als municipis. En aquest sentit i per tal que el Consell disposi del temps
necessari per complir amb els tràmits d’execució i de justificació de la subvenció concedida es
proposa la modificació de la clàusula 6.1, relativa a la vigència del Conveni, així com la clàusula
8.2 reguladora dels terminis aplicables.
8. La competència per aprovar convenis de col·laboració que continguin subvencions amb
despeses de caràcter plurianual i, per tant, per a l’aprovació d’aquesta addenda correspon al
Ple de la Diputació de Tarragona, qui per acord de data 29 de novembre de 2019 l’ha delegada
a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
1.-Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.-Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3.-Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4.-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/11/2020 a les 09:03:09

5.-Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
6.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Terra
Alta, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis de la seva
demarcació territorial, aprovat per acord del Ple de la Diputació de Tarragona en data 29 de
novembre de 2019.

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

7.-Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’addenda del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal de la Terra Alta, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals
ACTIO als municipis de la seva demarcació territorial, que s’annexa a l’expedient.
Segon.- Facultar a la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura d’aquesta
addenda al conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Notificar aquest acord, acompanyat de l’addenda al Consell Comarcal de la Terra Alta
i comunicar-lo a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
24. APROVAR UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ, PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS DE
LA SEVA DEMARCACIÓ TERRITORIAL.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa del Servei d'Assistència
Municipal, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 29 de novembre de 2019, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per
a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO, signat el 14 de gener de 2020.
2. L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” com a
pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència de salut pública,
que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en l’economia i en la societat.
3. El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar l’
estat d’alarma a tot el territori nacional, el qual va ser prorrogat fins el 20 de juny de 2020.
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4. La declaració de l’estat d’alarma ha provocat que s’hagin vist afectats terminis relatius a
tramitacions en curs i ha impossibilitat al Consell Comarcal, de manera manifesta i provada, el
compliment dels compromisos adquirits en la clàusula 8.2 del Conveni:
"8.2. Els terminis d’execució i justificació són els següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
30/09/2020

09/10/2020

31/12/2020

31/03/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació de la meitat del termini per a presentar la
documentació justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
5. El 8 de maig de 2020, a la reunió de la Comissió de seguiment de l’execució del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat de modificar els terminis previstos a la clàusula 8.2., com a
conseqüència de la situació viscuda per la COVID-19.
6. El 28 de maig de 2020, en una nova sessió de la Comissió de seguiment del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat d’aprovar les dates següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
31/12/2020

03/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

7. La Diputació de Tarragona té la voluntat de continuar amb el seu treball de col·laboració amb
el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per tal de garantir la implementació de la
plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis. En aquest sentit i per tal que el Consell
disposi del temps necessari per complir amb els tràmits d’execució i de justificació de la
subvenció concedida es proposa la modificació de la clàusula 6.1, relativa a la vigència del
Conveni, així com la clàusula 8.2 reguladora dels terminis aplicables.
8. La competència per aprovar convenis de col·laboració que continguin subvencions amb
despeses de caràcter plurianual i, per tant, per a l’aprovació d’aquesta addenda correspon al
Ple de la Diputació de Tarragona, qui per acord de data 29 de novembre de 2019 l’ha delegada
a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
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1.-Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.-Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3.-Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4.-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

5.-Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
6.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Conca
de Barberà, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis de
la seva demarcació territorial, aprovat per acord del Ple de la Diputació de Tarragona en data
29 de novembre de 2019.
7.-Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’addenda del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal de la Conca de Barberà, per a la implementació de la plataforma de serveis
digitals ACTIO als municipis de la seva demarcació territorial, que s’annexa a l’expedient.
Segon.- Facultar a la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura d’aquesta
addenda al conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Notificar aquest acord, acompanyat de l’addenda al Consell Comarcal de la Conca de
Barberà i comunicar-lo a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
25. APROVAR UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE, PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS DE
LA SEVA DEMARCACIÓ TERRITORIAL.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa del Servei d'Assistència
Municipal, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 29 de novembre de 2019, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per a la
implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO, signat el 6 de febrer de 2020.
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2. L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” com a
pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència de salut pública,
que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en l’economia i en la societat.
3. El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar l’
estat d’alarma a tot el territori nacional, el qual va ser prorrogat fins el 20 de juny de 2020.
4. La declaració de l’estat d’alarma ha provocat que s’hagin vist afectats terminis relatius a
tramitacions en curs i ha impossibilitat al Consell Comarcal, de manera manifesta i provada, el
compliment dels compromisos adquirits en la clàusula 8.2 del Conveni:

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

"8.2. Els terminis d’execució i justificació són els següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
30/09/2020

09/10/2020

31/12/2020

31/03/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació de la meitat del termini per a presentar la
documentació justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
5. El 8 de maig de 2020, a la reunió de la Comissió de seguiment de l’execució del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat de modificar els terminis previstos a la clàusula 8.2., com a
conseqüència de la situació viscuda per la COVID-19.
6. El 28 de maig de 2020, en una nova sessió de la Comissió de seguiment del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat d’aprovar les dates següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
31/12/2020

03/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

7. La Diputació de Tarragona té la voluntat de continuar amb el seu treball de col·laboració amb
el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per tal de garantir la implementació de la plataforma
de serveis digitals ACTIO als municipis. En aquest sentit i per tal que el Consell disposi del
temps necessari per complir amb els tràmits d’execució i de justificació de la subvenció
concedida es proposa la modificació de la clàusula 6.1, relativa a la vigència del Conveni, així
com la clàusula 8.2 reguladora dels terminis aplicables.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/11/2020 a les 09:03:09

8. La competència per aprovar convenis de col·laboració que continguin subvencions amb
despeses de caràcter plurianual i, per tant, per a l’aprovació d’aquesta addenda correspon al
Ple de la Diputació de Tarragona, qui per acord de data 29 de novembre de 2019 l’ha delegada
a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
1.-Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.-Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
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3.-Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4.-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
5.-Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
6.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Ribera
d'Ebre, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis de la
seva demarcació territorial, aprovat per acord del Ple de la Diputació de Tarragona en data 29
de novembre de 2019.
7.-Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’addenda del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, per a la implementació de la plataforma de serveis
digitals ACTIO als municipis de la seva demarcació territorial, que s’annexa a l’expedient.
Segon.- Facultar a la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura d’aquesta
addenda al conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Notificar aquest acord, acompanyat de l’addenda al Consell Comarcal de la Ribera
d'Ebre i comunicar-lo a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
26. APROVAR UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS DE
LA SEVA DEMARCACIÓ TERRITORIAL.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/11/2020 a les 09:03:09

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa del Servei d'Assistència
Municipal, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 29 de novembre de 2019, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Camp per a la
implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO, signat el 6 de febrer de 2020.
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2. L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” com a
pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència de salut pública,
que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en l’economia i en la societat.
3. El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar l’
estat d’alarma a tot el territori nacional, el qual va ser prorrogat fins el 20 de juny de 2020.
4. La declaració de l’estat d’alarma ha provocat que s’hagin vist afectats terminis relatius a
tramitacions en curs i ha impossibilitat al Consell Comarcal, de manera manifesta i provada, el
compliment dels compromisos adquirits en la clàusula 8.2 del Conveni:
"8.2. Els terminis d’execució i justificació són els següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
30/09/2020

09/10/2020

31/12/2020

31/03/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació de la meitat del termini per a presentar la
documentació justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
5. El 8 de maig de 2020, a la reunió de la Comissió de seguiment de l’execució del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat de modificar els terminis previstos a la clàusula 8.2., com a
conseqüència de la situació viscuda per la COVID-19.
6. El 28 de maig de 2020, en una nova sessió de la Comissió de seguiment del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat d’aprovar les dates següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
31/12/2020

03/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
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Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)
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7. La Diputació de Tarragona té la voluntat de continuar amb el seu treball de col·laboració amb
el Consell Comarcal del Baix Camp per tal de garantir la implementació de la plataforma de
serveis digitals ACTIO als municipis. En aquest sentit i per tal que el Consell disposi del temps
necessari per complir amb els tràmits d’execució i de justificació de la subvenció concedida es
proposa la modificació de la clàusula 6.1, relativa a la vigència del Conveni, així com la clàusula
8.2 reguladora dels terminis aplicables.
8. La competència per aprovar convenis de col·laboració que continguin subvencions amb
despeses de caràcter plurianual i, per tant, per a l’aprovació d’aquesta addenda correspon al
Ple de la Diputació de Tarragona, qui per acord de data 29 de novembre de 2019 l’ha delegada
a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
1.-Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.-Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3.-Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4.-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
5.-Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
6.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix
Camp, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis de la
seva demarcació territorial, aprovat per acord del Ple de la Diputació de Tarragona en data 29
de novembre de 2019.
7.-Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’addenda del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal del Baix Camp, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals
ACTIO als municipis de la seva demarcació territorial, que s’annexa a l’expedient.
Segon.- Facultar a la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura d’aquesta
addenda al conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Notificar aquest acord, acompanyat de l’addenda al Consell Comarcal del Baix Camp i
comunicar-lo a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
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27. APROVAR UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS, PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS DE
LA SEVA DEMARCACIÓ TERRITORIAL.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa del Servei d'Assistència
Municipal, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El 29 de novembre de 2019, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Tarragonès per a la
implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO, signat el 16 de gener de 2020.
2. L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” com a
pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència de salut pública,
que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en l’economia i en la societat.
3. El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar l’
estat d’alarma a tot el territori nacional, el qual va ser prorrogat fins el 20 de juny de 2020.
4. La declaració de l’estat d’alarma ha provocat que s’hagin vist afectats terminis relatius a
tramitacions en curs i ha impossibilitat al Consell Comarcal, de manera manifesta i provada, el
compliment dels compromisos adquirits en la clàusula 8.2 del Conveni:
"8.2. Els terminis d’execució i justificació són els següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
30/09/2020

09/10/2020

31/12/2020

31/03/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació de la meitat del termini per a presentar la
documentació justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
5. El 8 de maig de 2020, a la reunió de la Comissió de seguiment de l’execució del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat de modificar els terminis previstos a la clàusula 8.2., com a
conseqüència de la situació viscuda per la COVID-19.
6. El 28 de maig de 2020, en una nova sessió de la Comissió de seguiment del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat d’aprovar les dates següents:
Actuacions (clàusula 3a)
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Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)

31/12/2020

03/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
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Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

7. La Diputació de Tarragona té la voluntat de continuar amb el seu treball de col·laboració amb
el Consell Comarcal del Tarragonès per tal de garantir la implementació de la plataforma de
serveis digitals ACTIO als municipis. En aquest sentit i per tal que el Consell disposi del temps
necessari per complir amb els tràmits d’execució i de justificació de la subvenció concedida es
proposa la modificació de la clàusula 6.1, relativa a la vigència del Conveni, així com la clàusula
8.2 reguladora dels terminis aplicables.
8. La competència per aprovar convenis de col·laboració que continguin subvencions amb
despeses de caràcter plurianual i, per tant, per a l’aprovació d’aquesta addenda correspon al
Ple de la Diputació de Tarragona, qui per acord de data 29 de novembre de 2019 l’ha delegada
a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
1.-Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.-Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3.-Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4.-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
5.-Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
6.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del
Tarragonès, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis de
la seva demarcació territorial, aprovat per acord del Ple de la Diputació de Tarragona en data
29 de novembre de 2019.
7.-Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’addenda del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal del Tarragonès, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals
ACTIO als municipis de la seva demarcació territorial, que s’annexa a l’expedient.
Segon.- Facultar a la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura d’aquesta
addenda al conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/11/2020 a les 09:03:09

Tercer.- Notificar aquest acord, acompanyat de l’addenda al Consell Comarcal del Tarragonès i
comunicar-lo a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
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28. APROVAR UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, PER A LA IMPLEMENTACIÓ
DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS DE LA SEVA
DEMARCACIÓ TERRITORIAL.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa del Servei d'Assistència
Municipal, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 29 de novembre de 2019, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a la
implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO, signat el 21 de febrer de 2020.
2. L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” com a
pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència de salut pública,
que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en l’economia i en la societat.
3. El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar l’
estat d’alarma a tot el territori nacional, el qual va ser prorrogat fins el 20 de juny de 2020.
4. La declaració de l’estat d’alarma ha provocat que s’hagin vist afectats terminis relatius a
tramitacions en curs i ha impossibilitat al Consell Comarcal, de manera manifesta i provada, el
compliment dels compromisos adquirits en la clàusula 8.2 del Conveni:
"8.2. Els terminis d’execució i justificació són els següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
30/09/2020

09/10/2020

31/12/2020

31/03/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació de la meitat del termini per a presentar la
documentació justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
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5. El 8 de maig de 2020, a la reunió de la Comissió de seguiment de l’execució del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat de modificar els terminis previstos a la clàusula 8.2., com a
conseqüència de la situació viscuda per la COVID-19.
6. El 28 de maig de 2020, en una nova sessió de la Comissió de seguiment del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat d’aprovar les dates següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
31/12/2020

03/03/2021

30/06/2021

30/09/2021
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Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

7. La Diputació de Tarragona té la voluntat de continuar amb el seu treball de col·laboració amb
el Consell Comarcal del Baix Ebre per tal de garantir la implementació de la plataforma de
serveis digitals ACTIO als municipis. En aquest sentit i per tal que el Consell disposi del temps
necessari per complir amb els tràmits d’execució i de justificació de la subvenció concedida es
proposa la modificació de la clàusula 6.1, relativa a la vigència del Conveni, així com la clàusula
8.2 reguladora dels terminis aplicables.
8. La competència per aprovar convenis de col·laboració que continguin subvencions amb
despeses de caràcter plurianual i, per tant, per a l’aprovació d’aquesta addenda correspon al
Ple de la Diputació de Tarragona, qui per acord de data 29 de novembre de 2019 l’ha delegada
a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
1.-Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.-Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3.-Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4.-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
5.-Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
6.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix
Ebre, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis de la
seva demarcació territorial, aprovat per acord del Ple de la Diputació de Tarragona en data 29
de novembre de 2019.
7.-Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Aprovar l’addenda del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals
ACTIO als municipis de la seva demarcació territorial, que s’annexa a l’expedient.
Segon.- Facultar a la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura d’aquesta
addenda al conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

Tercer.- Notificar aquest acord, acompanyat de l’addenda al Consell Comarcal del Baix Ebre i
comunicar-lo a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
29. APROVAR UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS, PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS DE
LA SEVA DEMARCACIÓ TERRITORIAL.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa del Servei d'Assistència
Municipal, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 29 de novembre de 2019, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a la
implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO, signat el 4 de febrer de 2020.
2. L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” com a
pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència de salut pública,
que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en l’economia i en la societat.
3. El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar l’
estat d’alarma a tot el territori nacional, el qual va ser prorrogat fins el 20 de juny de 2020.
4. La declaració de l’estat d’alarma ha provocat que s’hagin vist afectats terminis relatius a
tramitacions en curs i ha impossibilitat al Consell Comarcal, de manera manifesta i provada, el
compliment dels compromisos adquirits en la clàusula 8.2 del Conveni:
"8.2. Els terminis d’execució i justificació són els següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
30/09/2020

09/10/2020

31/12/2020

31/03/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
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Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació de la meitat del termini per a presentar la
documentació justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
5. El 8 de maig de 2020, a la reunió de la Comissió de seguiment de l’execució del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat de modificar els terminis previstos a la clàusula 8.2., com a
conseqüència de la situació viscuda per la COVID-19.
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6. El 28 de maig de 2020, en una nova sessió de la Comissió de seguiment del Conveni, les
parts van manifestar la necessitat d’aprovar les dates següents:
Actuacions (clàusula 3a)

Data màxima d’ Data màxima de
execució
justificació

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.)
31/12/2020

03/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC
(clàusula 3.2.3)
Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la
de pagaments (clàusula 3.2.4)
Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5)

7. La Diputació de Tarragona té la voluntat de continuar amb el seu treball de col·laboració amb
el Consell Comarcal del Baix Penedès per tal de garantir la implementació de la plataforma de
serveis digitals ACTIO als municipis. En aquest sentit i per tal que el Consell disposi del temps
necessari per complir amb els tràmits d’execució i de justificació de la subvenció concedida es
proposa la modificació de la clàusula 6.1, relativa a la vigència del Conveni, així com la clàusula
8.2 reguladora dels terminis aplicables.
8. La competència per aprovar convenis de col·laboració que continguin subvencions amb
despeses de caràcter plurianual i, per tant, per a l’aprovació d’aquesta addenda correspon al
Ple de la Diputació de Tarragona, qui per acord de data 29 de novembre de 2019 l’ha delegada
a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
1.-Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.-Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3.-Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4.-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
5.-Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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6.- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix
Penedès, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis de la
seva demarcació territorial, aprovat per acord del Ple de la Diputació de Tarragona en data 29
de novembre de 2019.
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7.-Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’addenda del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal del Baix Penedès, per a la implementació de la plataforma de serveis digitals
ACTIO als municipis de la seva demarcació territorial, que s’annexa a l’expedient.
Segon.- Facultar a la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura d’aquesta
addenda al conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Notificar aquest acord, acompanyat de l’addenda al Consell Comarcal del Baix
Penedès i comunicar-lo a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
30. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ D'AULES AL COL·LEGI PÚBLIC D'EDUCACIÓ
ESPECIAL ALBA DE REUS.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 19 de juliol de 2018 l’empresa GARCIA RIERA, SL (NIF B43029305) va constituir la
garantia definitiva, per un import de 4.753,22 euros, per a respondre del contracte de les obres
d'ampliació d'aules al Col·legi públic d'Educació Especial Alba de Reus, del qual va resultar
adjudicatària per Decret de Presidència núm. 2018-0002307 data 30 de juliol de 2018.
2. En data 17 de juny de 2019, es va signar l'Acta de recepció del contracte d’obres pels
representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària. A partir de la data de l'Acta de
recepció es determina l'inici del termini de garantia que és de dotze (12) mesos.
3. En data 4 d’agost de 2020, el director de l'obra va informar que no havia cap inconvenient
perquè se li retornés a l’adjudicatària la garantia definitiva constituïda amb motiu de l’obra
«d'Ampliació d'aules al Col·legi d'Ensenyament Especial Alba de Reus » i que és procedent la
liquidació del contracte per import de 0,00 €.
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Fonaments de dret
1. L'article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d’ara en
endavant LCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.
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2. D’acord amb l’article 243 de la LCSP, dins del termini de quinze dies anteriors al compliment
del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista,
redactarà un informe sobre l’estat de les obres, i si aquest fos favorable, el contractista quedarà
rellevat de tota responsabilitat llevat de la regulada en l’article 244 de la mateixa norma per
vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del
contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres d'ampliació d'aules al Col·legi públic
d'Educació Especial Alba de Reus, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa GARCIA RIERA, SL (NIF B43029305) la garantia definitiva de
l'esmentat contracte, per un import de QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS
AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (4.753,22 euros), constituïda el dia 19 de juliol de 2018 mitjançant
carta de Pagament núm. 2018000567, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’
aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Unitat de Direcció d’obres (SAM) , a la Tresoreria General i a la
Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
31. RECTIFICAR UN ERROR MATERIAL EN LA PART RESOLUTIVA DE L’ACORD DE LA
JUNTA DE GOVERN DE DATA 13 D’OCTUBRE DE 2020, D'ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES AMB DESTINACIÓ A LA
SECCIÓ D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI 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 13 d’octubre de 2020, es va adjudicar el contracte del
subministrament de dos vehicles amb destinació a la secció d’explotació del Servei d’
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Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona a l’empresa MOTOR 23, S.A. amb NIF
A43042530.
2. S'ha constatat l'existència d'un error material en l'IVA de l'import d'adjudicació en números
que consta en el punt segon de la part resolutiva de l'esmentat acord:

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 1579934812484F6A9F3D113332DB336E i data d'emissió 06/11/2020 a les 11:21:43

On diu: IVA (21%) : 3.363,00 €
Ha de dir: IVA (21%) : 13.363,00 €
Fonaments de dret
1. L'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de las
administracions públiques (en endavant, PACAP), que estableix que “les administracions
públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
2. La competència per corregir aquest error material, correspon a la presidenta de la Diputació
de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019-0003370, de 14
d'agost de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar l’existència d'un error material en l'IVA de l'import d'adjudicació en números
que consta en el punt segon de la part resolutiva de l'esmentat acord i corregir-lo en el sentit
que s’indica:
On diu: IVA (21%) : 3.363,00 €
Ha de dir: IVA (21%) : 13.363,00 €
Segon. Notificar-ho a l'adjudicatari i publicar-ho al Perfil de Contractant de la Diputació de
Tarragona.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Patrimoni i a l’Àrea del Servei
d'Assistència al Territori.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, jo la secretària dono fe.

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 27 d'octubre de 2020 convenientment anonimitzada, en compliment de la
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normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretària general

Pilar Sanchez Peña
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