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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 28 de juliol de 2020
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 28 de juliol de 2020
Hora d'inici: 13:10
Hora de finalització: 13:16
Lloc: Sala Santiago Costa
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa
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. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Excusen la seva assistència:
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)

Assisteix també, el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14
d'agost de 2019, els membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents
acords, tots ells per unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria general
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2020.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 21 de juliol de 2020.

Serveis jurídics
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2. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL (2019-0014093) INICIADA CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
1.-Per escrit registrat en data 20 de setembre de 2019 al Registre General de la Diputació de
Tarragona, el senyor XXX va presentar un escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial
contra la Diputació de Tarragona per l’aparició d’unes esquerdes en l’immoble ubicat al número
6 de la carretera Tarragona, al municipi de La Secuita ocasionades, segons manifesta, per les
obres que realitza aquesta Corporació provincial.

2.- Mitjançant escrits de 2 d’octubre i 13 de novembre de 2019 i de 4 de març de 2020, es va
concedir al reclamant, en tots els casos, el termini de 10 dies hàbils per esmenar els defectes
existents en l'escrit de reclamació presentat, amb l'advertiment que en cas contrari se’l tindria
per desistit en la petició d’acord amb el que disposen els articles 68.1 i 94 de la Llei 39/2015, d’
1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

3.- En dates 16 d’octubre i 28 de novembre de 2019 i 9 de març de 2020 (via correu postal amb
justificant de recepció) van ser notificats a l’interessat tots aquests informes de defectes a
esmenar sense obtenir resposta a aquests requeriments.
Fonaments de dret
L’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, disposa que en el cas que la sol·licitud d’inici no reuneixi els
requisits necessaris i establerts a l’article 66 de la Llei 39/2015 o en el seu cas, els que
assenyala l’article 67 o altres exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir a l’
interessat que, en el termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi la documentació que
manca. Cal indicar que si no ho efectua se’l tindrà per desistit de la seva petició, disposant
també que llavors seria necessari resolució expressa que així ho declari.
L’article 21.1 de la Llei 39/2015 preveu que l’administració està obligada a dictar resolució
expressa en tots els procediments i a notificar-la qualsevol que sigui la forma d’inici.
Tal com es pot comprovar a l’expedient, el senyor XXX, malgrat ha rebut totes les notificacions,
en dates 16 d’octubre i 28 de novembre de 2019 i 9 de març de 2020, de la necessitat d’
esmenar les deficiències detectades en el seu escrit de reclamació de responsabilitat
patrimonial, no ha presentat el corresponent escrit per tal d’esmenar-les.
Per tant, atès que amb escreix ha passat el termini de 10 dies hàbils, i segons el que disposen
els articles 21.1 i 68.1 de la Llei 39/2015 correspon declarar-lo desistit en la seva reclamació.
En conseqüència, S'ACORDA:
Declarar el desistiment en la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor
XXX, sense entrar en la tramitació de l’esmentada reclamació, per no haver-se esmenat els
defectes de la reclamació, en el termini atorgat.
Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
3. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL (2019-0013385) INICIADA CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
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De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.1. Per escrit registrat el 21 d’agost de 2019 al Registre General de la Diputació de Tarragona,
la senyora XXX, va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
ocasionats, segons manifesta, per l’aparició d’uns desperfectes en l’immoble ubicat al carrer
Bogatell, número 1 de La Secuita per les obres que realitza la Diputació de Tarragona.
1.2. Per escrit de data 16 de setembre de 2019 es va concedir a l’esmentada reclamant el
termini de 10 dies hàbils per esmenar les deficiències existents a l’escrit de reclamació
presentat, amb l'advertència que si no esmenava els defectes, se la tindria per desistida en la
seva reclamació. Tanmateix, no va ser possible efectuar-se aquesta notificació a la
interessada, perquè tal i com s’indica en el justificant de rebuda de correus, tot i els dos intents
realitzats en diferents dies i hores, s’indica l’absència en el repartiment deixant-se avís de
recepció a la bústia, sense que aquest fos recollit a la corresponent oficina de correus.
1.3. Posteriorment, es va intentar reiteradament notificar a la reclamant per tal que procedís a
esmenar les deficiències detectades en el termini de 10 dies hàbils, respectivament, amb l’
advertència que si no esmenava els defectes se la tindria per desistida en la petició, resultant
novament infructuoses ambdues notificacions, tal i com s’indica en els justificants de recepció
de correus dels intents efectuats els dies 6 i 7 de novembre i 4 i 10 de desembre de 2019.
1.4. Davant la impossibilitat d’efectuar aquestes notificacions de les deficiències a esmenar de l’
escrit de reclamació patrimonial presentat per la interessada, de conformitat amb el que preveu
l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, en data 23 de desembre de 2019, es va publicar anunci de
notificació en el tauler edictal únic (TEU), amb l’advertència a la reclamant que en cas de no
comparèixer durant el termini de 10 dies hàbils comptats des del següent al de la publicació d’
aquest anunci, es considerarà notificada a tots els efectes.
Havent transcorregut aquest termini de 10 dies hàbils amb escreix, la reclamant no ha
comparegut personalment ni mitjançant representant degudament acreditat en aquest
expedient i per tant se la considera notificada a totes els efectes.
Fonaments de dret
L’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, disposa que en el cas que la sol·licitud d’inici no reuneixi els
requisits necessaris i establerts a l’article 66 de la Llei 39/2015 o en el seu cas, els que
assenyala l’article 67 o altres exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir a l’
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interessat que, en el termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi la documentació que
manca i cal indicar que si no ho efectua se’l tindrà per desistit de la seva petició, disposant
també que caldrà resolució expressa que ho declari.
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L’article 21.1 de la Llei 39/2015 preveu que l’administració està obligada a dictar resolució
expressa en tots els procediments i a notificar-la qualsevol que sigui la forma d’inici.
Tal com es pot comprovar a l’expedient, davant la impossibilitat de notificar a la reclamant per a
esmenar les deficiències detectades en el termini de 10 dies hàbils amb l’advertència que si no
esmenava els defectes se la tindria per desistida en la seva petició, d’acord amb l’article 44 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, en data 23 de desembre de 2019 es va publicar l’anunci de notificació en el tauler
edictal únic (TEU), amb l’advertència a la reclamant que en cas de no comparèixer durant el
termini de 10 dies hàbils comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci, es
considerarà notificada a tots els efectes.

Per tant, atès que ha passat el termini de 10 dies hàbils amb escreix, i segons el que disposen
els articles 21.1 i 68.1 de la Llei 39/2015, correspon declarar-la desistida en la seva reclamació.
En conseqüència, S'ACORDA:
Declarar el desistiment en la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la
senyora XXX, sense entrar en la tramitació de l’esmentada reclamació, per no haver-se
esmenat els defectes de la reclamació, en el termini atorgat.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
4. APROVAR INSCRIPCIONS I ACTUALITZACIONS DE GRUPS CULTURALS I/O
PERSONES A L'ECATÀLEG. JULIOL-2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1.- S'han rebut diferents sol·licituds presentades per responsables de grups culturals, en les
que es demana la inscripció o l'actualització de dades en el Catàleg de Programacions
Culturals als Ajuntaments -ecatàleg-,
2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes d'inscripció a l'ecatàleg
vigents.
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Fonaments de dret
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
* Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
* Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
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* Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
* Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic de l Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en
tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Aprovar les següents sol·licituds de noves inscripcions i modificacions al catàleg vigent de
programacions culturals pels ajuntaments, en el benentès que la seva difusió es farà per
Internet:
Noves inscripcions:
Bocafoscant Associació
Música
Altres Tipus de música
CF
Música
Cantautors
Companyia Artsom
Espectacles Familiars
Mags i Humoristes
JV
Música
Altres Tipus de música
POLINESIA SHOW: TIKI TAHITI
Balls i Danses
Danses del Món
Projek Visual
Espectacles Familiars
Animació Infantil
Sirenas Dance
Balls i Danses
Danses del Món

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 16/09/2020 a les 09:02:36

S Y Dansa del ventre tribal
Balls i Danses
Danses del Món
THE GOLIARDS COLLECTIVE
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
Modificacions:
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AgrupacióMusical Xino-xano
Atabaladors de Salou - Batucada
Cia. M R
Espectacles:
* Nom: L'Atracció · Preu: 1452 euros
* Nom: El Gran Cabaret d'Elvira · Preu: 1089 euros
* Nom: Bon Dia! · Preu: 1452 euros
* Nom: Bernadette · Preu: 302,5 euros
Cobla la Mitja Lluna
Espectacles:
* Nom: Ball Folk · Preu: 1020 euros
* Nom: Cercavila · Preu: 910 euros
* Nom: Concert de música antiga i tradicional · Preu: 1070 euros
COBLA REUS JOVE
Espectacles:
* Nom: sardanes - concert · Preu: 1500 euros
* Nom: aplecs de sardanes · Preu: 1850 euros
* Nom: PETIT FORMAT · Preu: 1400 euros
* Nom: MIG APLEC · Preu: 1150 euros
* Nom: FESTA MAJOR · Preu: 1800 euros
* Nom: Concert de cobla · Preu: 1900 euros
* Nom: Ballada de sardanes · Preu: 1000 euros
* Nom: GRANS FORMATS · Preu: 4500 euros
* Nom: ELS GEGANTS I LA SARDANA · Preu: 2300 euros
* Nom: SEGLE XXI · Preu: 2000 euros
* Nom: CONCERT COVID19 · Preu: 3000 euros
* Nom: CONCERT AMB DIRECTOR · Preu: 2200 euros
* Nom: CONCERT DE COBLA · Preu: 2100 euros
* Nom: CONCERT SIMFÒNIC · Preu: 3600 euros
* Nom: EL CONCERT DE L'ANY · Preu: 2800 euros
* Nom: CONCERT AMB CORAL O BANDA SIMFÒNICA · Preu: 4000 euros
* Nom: I MÉS ENLLÀ... EL CONCERT · Preu: 6000 euros
* Nom: MÚSICA CATALANA · Preu: 1750 euros
* Nom: UN CONCERT SINGULAR · Preu: 2400 euros
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* Nom: Cercaviles, processons, acompanyaments festius · Preu: 1200 euros
* Nom: Música catalana, sardanes, balls vuitcentistes · Preu: 1200 euros
* Nom: sardanes · Preu: 1200 euros
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Companyia E F teatre de Titelles
Espectacles:
* Nom: Les Meravelles de l'Orient · Preu: 1452 euros
* Nom: Z,les aventures del Zorro · Preu: 1452 euros
* Nom: El Faune,el Drac i el Dimoni · Preu: 1573 euros

ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC
Espectacles:
* Nom: La Moixiganga de l'Arboç · Preu: 950 euros
* Nom: Majòrica · Preu: 1500 euros
* Nom: Musicàlia · Preu: 2000 euros
* Nom: La Pepa Maca · Preu: 1500 euros
GENOVESA Teatre i Difusió Cultural. Assoc. Cult.
Espectacles:
* Nom: MIRANT ENDINS... EL CALAIX DE L'ARTISTA · Preu: 850 euros
* Nom: ULISSA titelles · Preu: 750 euros
* Nom: MARC ANTONI I CLEOPATRA titelles · Preu: 700 euros
* Nom: CONTACONTES · Preu: 250 euros
* Nom: Carrer del Mar · Preu: 450 euros
IL Sipario
JR
Espectacles:
* Nom: "Un mussol tot sol" · Preu: 400 euros
LA COBLA D'UN DIA
Espectacles:
* Nom: BALLADA DE SARDANES · Preu: 1000 euros
* Nom: CONCERT DE FESTA MAJOR · Preu: 1500 euros
* Nom: CERCAVILES, PROCESSONS, OFICIS · Preu: 1500 euros
* Nom: DE CONCERT! · Preu: 2600 euros
* Nom: UN GRAN PIANISTA I LA COBLA D'UN DIA · Preu: 4500 euros
* Nom: APLEC DE SARDANES · Preu: 2100 euros
* Nom: CONCERT DE COBLA · Preu: 2400 euros
* Nom: MISCEL·LÀNIA · Preu: 3000 euros
L'Invisible titelles
Espectacles:
* Nom: "La veritable història del rei que tenia el nas vermell" · Preu: 550 euros
* Nom: La que escombrava l'escaleta · Preu: 550 euros
* Nom: En Tabalet · Preu: 550 euros
* Nom: Ai llebreta, ai llebreta, · Preu: 550 euros
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M BAND
Espectacles:
* Nom: FORMACIO DUET MUSICAL M BAN · Preu: 750 euros
* Nom: Formació Quartet · Preu: 1900 euros
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MCE
Espectacles:
* Nom: DUNES · Preu: 800 euros

Orquesta j C & Music
Espectacles:
* Nom: orquesta per festes major · Preu: 2000 euros
* Nom: En solitari · Preu: 500 euros
* Nom: Duo · Preu: 850 euros
* Nom: Trio · Preu: 1000 euros
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
Espectacles:
* Nom: Lo Misteri de Nadal · Preu: 4000 euros
* Nom: VIATGE A BUDA · Preu: 3630 euros
Toca'm el Xotis
Tres
Espectacles:
* Nom: Concert duet · Preu: 300 euros
* Nom: Concert amb quartet (grup sencer) · Preu: 900 euros
* Nom: Julivert. Cançons populars. · Preu: 1400 euros
2.- Que es doni de baixa la següent petició:
Trescatorze Territori i Paisatge SCCL

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. CONCEDIR SUBVENCIÓ I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ A AJUNTAMENTS PER
ACTUACIONS DE GRUPS I PERSONES INSCRITS EN EL CATÀLEG DE PROGRAMACIONS
CULTURALS. RESOLUCIÓ 3.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
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1. Diversos ajuntaments de les comarques de Tarragona han presentat la documentació
preceptiva per sol·licitar la concessió i el reconeixement de l'obligació per a la contractació d’
activitats inscrites en el catàleg de programacions culturals vigent dins de la convocatòria
aprovada per junta de govern el 10 de març de 2020, modificada per decret el 22 de maig de
2020 i publicada el 8 de juny de 2020.
2. Aquesta unitat gestora ha revisat els expedients de justificació presentats i ha comprovat que
les actuacions justificades són subvencionables i compleixen amb els requisits establerts a la
convocatòria.
3. El crèdit assignat a cada resolució és de 150.000 euros amb un total de 10 resolucions
anuals segons s’estableix a la convocatòria vigent .
4. D'acord amb l'establert al punt 11 de la convocatòria, el crèdit no esgotat en un procediment
s'acumularà en el següent, per tant en aquesta proposta el crèdit disponible és de 321.388,49
euros: els 150.000 euros d'aquesta resolució núm 3 més 171.388,49 euros restants de la
resolució 2.
5. La Unitat Gestora informa que els beneficiaris compleixen els requisits necessaris per
accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual es disposa.
6. Els peticionaris han acreditat documentalment que estan al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent, també s’ha comprovat que no són deutors per cap
concepte de la Diputació de Tarragona.
7. L’òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la procedència
del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna de les
causes que s’estableixen a l’article 37 de la Llei general de Subvencions.
8. Així mateix manifesta que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d’abonar al
beneficiari referits a aquesta subvenció.
9. En l'aplicació pressupostària 2010-334-46201 del pressupost vigent hi ha crèdit suficient per
atendre aquestes obligacions.
Fonaments de dret
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
* Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
* Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
* Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
* Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
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de Règim Jurídic de l Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en
tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a càrrec de l’aplicació pressupostària 2010-334-46201 les següents
subvencions als ajuntaments pel concepte i per l'import que en cada cas es fa constar:
Beneficiari:

Ajuntament d'Alforja

Concepte subvenció:

Cobla La Principal de Tarragona el 24 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

975 euros

Import concedit:

975 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alforja

Concepte subvenció:

Más & Más Show el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

6050 euros

Import concedit:

6050 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ascó

Concepte subvenció:

Xaranga Rapitenca el 22 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

Latin Company el 26 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

891 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

Associacio Cultural Soroll el 1 de març de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bot

Concepte subvenció:

Orquestra Atalaia el 2 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

3750 euros

Import concedit:

3750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bot

Concepte subvenció:

BOT BAND el 3 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Bot

Concepte subvenció:

BOT BAND el 2 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cabacés

Concepte subvenció:

ORQUESTRA MARINADA el 1 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

4500 euros

Import concedit:

4500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cabacés

Concepte subvenció:

X Versions el 31 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

1560 euros

Import concedit:

1560 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capçanes

Concepte subvenció:

E M E, 'MUNIATTO XOU' el 3 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capçanes

Concepte subvenció:

Grup d'Animació Infantil Sidral el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capçanes

Concepte subvenció:

ALMAS GEMELAS el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

1210 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Caseres

Concepte subvenció:

XARANGA TARORATA el 18 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Garcia

Concepte subvenció:

Xaranga Tocabemolls el 17 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

1452 euros

Import concedit:

1331 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Godall
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Concepte subvenció:

Orquestra Atalaia el 21 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

3750 euros

Import concedit:

3750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Marçà

Concepte subvenció:

NEW DIVER el 2 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Marçà

Concepte subvenció:

PICAR0LS el 3 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mas de Barberans

Concepte subvenció:

JOELAN ANIMACIONES el 7 de març de 2020

Pressupost Elegible:

302,5 euros

Import concedit:

302,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montferri

Concepte subvenció:

Trescatorze Territori i Paisatge SCCL el 18 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

744,08 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montferri

Concepte subvenció:

ASSOCIACIÓ GRUP DE TEATRE RIALLES el 19 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pira

Concepte subvenció:

Batukats del Bolet el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

300 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pira

Concepte subvenció:

energy for you el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

420 euros

Import concedit:

420 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Porrera

Concepte subvenció:

A stromboli Jazz Band el 19 de gener de 2020
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Pressupost Elegible:

1060 euros

Import concedit:

990 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Porrera

Concepte subvenció:

MAKO PERQUÈ SÍ el 15 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Porrera

Concepte subvenció:

VARIETATS 2020 el 15 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

1815 euros

Import concedit:

1815 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecanyes

Concepte subvenció:

Jami Jamp el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

1710 euros

Import concedit:

1600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecanyes

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

618 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecols

Concepte subvenció:

Els Fènix el 9 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

1900 euros

Import concedit:

1900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Rodonyà

Concepte subvenció:

J R el 17 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

1425 euros

Import concedit:

1425 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Rodonyà

Concepte subvenció:

ORQUESTRA BOLERO el 18 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

2420 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Bàrbara

Concepte subvenció:

Xaranga Estrella Band el 22 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

847 euros
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Import concedit:

847 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sarral

Concepte subvenció:

J C M (companyia escalivada) el 8 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sarral

Concepte subvenció:

TRATEA TEATRE el 4 d'abril de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Tivissa

Concepte subvenció:

XARANGA TARORATA el 22 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Tivissa

Concepte subvenció:

XIM XIM MIG GRAU el 22 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

950 euros

Import concedit:

950 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vallmoll

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 22 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

640 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou

Concepte subvenció:

MIRA COM BALLEN ! el 18 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

1300 euros

Import concedit:

1300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou

Concepte subvenció:

MIRA COM BALLEN ! el 18 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Aleixar

Concepte subvenció:

Latin Company el 8 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

4114 euros

Import concedit:

4114 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de l'Aleixar

Concepte subvenció:

Aurea Ars Ensemble el 11 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Concepte subvenció:

RUBEN´S QUARTET el 1 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

1400 euros

Import concedit:

1400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte subvenció:

MMB SHOWS & EVENTS el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Fatarella

Concepte subvenció:

J C M (companyia escalivada) el 1 de març de 2020

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Fatarella

Concepte subvenció:

ALL COVERS el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

2178 euros

Import concedit:

2178 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Masó

Concepte subvenció:

COR AUDITE el 19 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Masó

Concepte subvenció:

J C M (companyia escalivada) el 18 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca

Concepte subvenció:

A NEW SHOW! EMOTIONS el 19 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca

Concepte subvenció:

E M E, 'MUNIATTO XOU' el 19 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca

Concepte subvenció:

TRIO-CUARTET TABU-(musica de ball) el 18 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca

Concepte subvenció:

ARMONIC'S el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Secuita

Concepte subvenció:

COR GREGAL DE TARRAGONA el 18 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Molar

Concepte subvenció:

M S - SOPRANO el 1 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Perelló

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA D'ULLDECONA el 11 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Perelló

Concepte subvenció:

LUDIKFEST el 16 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

1120 euros

Import concedit:

1120 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Perelló

Concepte subvenció:

LUDIKFEST el 21 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Pla de Santa Maria
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Concepte subvenció:

La Teca Teatre el 1 de març de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

EMD de Jesús

Concepte subvenció:

ZAMBA SHOW el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

1936 euros

Import concedit:

1790 euros

Beneficiari:

EMD de Jesús

Concepte subvenció:

Espectacles Terres de L'Ebre el 23 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

423,5 euros

Import concedit:

350 euros

Beneficiari:

EMD de Jesús

Concepte subvenció:

Espectacles Terres de L'Ebre el 22 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

423,5 euros

Import concedit:

350 euros

Beneficiari:

EMD dels Muntells

Concepte subvenció:

DUO A TEMPO el 7 de març de 2020

Pressupost Elegible:

544,5 euros

Import concedit:

544,5 euros

Total: 74.642 euros
Segon.- L'import total disponible per aquesta resolució és de 321.388,49 euros, resten per tant
246.746,49 euros que s'acumulen a la següent resolució

Tercer.- Aprovar la documentació presentada pels beneficiaris.
Quart.- La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini
d'un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació de la resolució de la seva concessió.
Cinquè.- Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides en favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Bases de Datos Nacional
de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Setè.- Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la intervenció General i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona
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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.
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6. APROVAR LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
PER A L’ANY 2020, DESTINADES A ENTITATS I FUNDACIONS D’ÀMBIT SOCIAL DE LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A DESPESES DE CARÀCTER SOCIAL DERIVADES
DELS EFECTES DE LA COVID 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. El context actual de crisi econòmica derivada de la COVID-19, ha afectat considerablement a
tots els sectors de la societat, en especial als més vulnerables. Aquest impacte econòmic s’ha
traduït en una insuficiència de recursos per a atendre adequadament les actuacions que
habitualment duen a terme, adreçades a mantenir unes condicions de vida dignes de tots els
membres dels col·lectius a qui atenen. Així mateix s’ha produït també una contracció de l’
economia productiva amb el consegüent estancament del desenvolupament econòmic, afectant
d’aquesta manera no tant sol a col·lectius que ja eren vulnerables sinó que, també, s’ha fet
extensiu a famílies que presentaven una situació normalitzada.
2. Les entitats i fundacions de caire social són unes de les més importants proveïdores de
benestar comunitari. Un objectiu que en aquests moments es veu amb dificultat de complir-se
per la insuficiència de recursos de què disposen.
3. La Diputació de Tarragona vol donar suport a les necessitats en matèria social, derivades de
la crisi econòmica provocada pel COVID-19 i pal·liar l’existència de situacions de risc d’exclusió
social que requereixen mesures urgents per part de tots, d’acord al que estableix l’article 5 del
DL 8/2020 de 24 de març que estableix mesures excepcionals en matèria de subvencions. Per
aquests motius ha previst l’aprovació d’una línia de subvencions per a entitats de la demarcació
de Tarragona que es caracteritzen pel seu enfocament a les persones i a les famílies.
4. La Diputació de Tarragona manté l’interès, en el marc del seu àmbit competencial de l’article
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de contribuir de
manera activa i de recolzar financerament les demandes socials i econòmiques de les entitats
de la demarcació de Tarragona, per a la qual cosa estableix, en el pressupost anual, una sèrie
de línies de subvencions orientades a objectius que incorporen a més polítiques socials.
5. L'organització política de la Diputació de Tarragona, per la situació en què ens trobem
actualment, proposa com a actuació corporativa a la província, el donar suport i assistència als
ajuntaments i a les entitats d'àmbit de serveis socials, mitjançant la creació en caràcter
extraordinari de diverses línies de subvencions adreçades als ajuntaments per a finançar
actuacions en els àmbits de salut pública, educació, cultura i esports, així com el finançament
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dels costos derivats de contactacions temporals de treballadors, i de línies de subvencions
adreçades a entitats d'acció social a les persones. Aquestes despeses es consideren d'àmbit
urgent i al no exisitir crèdit o ser insuficient l'existent en el vigent pressupost, en data 5 de juny
de 2020, el Ple de la Diputació va aprovar una modificació de crèdit per poder atendre
aquestes despeses.
6. En compliment dels mandats legals s’ha adaptat els procediments administratius vinculats a
les subvencions que concedeix la Diputació, i es van aprovar les Bases generals de
subvencions que introdueixen elements de tramitació electrònica que han de contribuir a
simplificar i facilitar els tràmits i la interrelació amb els beneficiaris, així doncs, la normativa
pròpia i especifica de la Diputació s’ha adaptat per tal d’oferir als beneficiaris el context adequat
a les necessitats administratives actuals. Les Bases generals de Subvencions estableixen el
marc normatiu i es complementen amb l’aprovació de les convocatòries anuals específiques,
que regulen cadascun dels procediments referents a les subvencions.
7. El Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona ha elaborat una convocatòria
que s’emmarca en els àmbits de benestar social i destinada a les necessitats socials bàsiques,
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions
3. Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
6. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
7. Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer .- Aprovar la següent convocatòria que regula el procediment administratiu per a la
concessió de subvencions per a l’any 2020, per part de la Diputació de Tarragona:
Subvencions, a les entitats i fundacions de caràcter social de la demarcació de
Tarragona, destinades a despeses extraordinàries que en l’àmbit d’acció social a les
persones hagin hagut d’assumir degut a la crisi sanitària del COVID 19 i a despeses
ordinàries derivades del seu normal funcionament.
1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions a les entitats i
fundacions de caràcter social de la demarcació de Tarragona per a:
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Actuacions destinades a finançar les despeses extraordinàries que, en l’àmbit de l’
atenció a les persones hagin hagut d’assumir com a conseqüència de la situació d’
emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 i en especial per afrontar
situacions que afectin les persones o col·lectius que són o han esdevingut els més
vulnerables de la població, així com a despeses derivades del seu normal funcionament.

2) Actuacions admeses i excloses
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Es consideren subvencionables totes les actuacions que dins l’àmbit d’acció social, serveis
socials bàsics i prestacions d’urgència social es facin en interès dels ciutadans de la
demarcació de Tarragona.
Actuacions excloses
Queden excloses les inversions i també aquelles entitats que siguin objecte de conveni o
actuacions específiques pels mateixos conceptes.
3) Requisits i obligacions dels beneficiaris
Requisits dels beneficiaris
Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la
Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la
justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Aquest requisit s’
acredita d’ofici per part de la pròpia Diputació.
Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:
Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
Generals de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic :
a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material
gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
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b) El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions se sanciona
d'acord amb la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
4) Règim de concessió de les subvencions
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Concurrència competitiva
5) Forma i termini de presentació de sol·licituds .
La sol·licitud s’ha de fer en model normalitzat disponible a www.dipta.cat, seu electrònica i s’ha
de presentar en suport paper al Registre General de la Diputació de Tarragona, amb
concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 o del correu electrònic
registregeneral@dipta.cat.
I també es poden presentar per qualsevol altre mitjà dels establerts a la Llei 39 /2015, d’1 d’
octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Documentació i informació a incorporar amb les sol·licituds.
a) Còpia del NIF del centre.
b) Còpia dels estatuts vigents i del document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic.
c) Declaració responsable que acredita que l’entitat sol·licitant compleix el requisit establert a l’
article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en el
cas d’activitats adreçades a menors.
d) Declaració responsable de retribucions dels òrgans de direcció, si escau
En cas que el beneficiari, hagi presentat a la Diputació de Tarragona ,en els últims cinc anys,
els documents a) i b) d’aquest apartat i que no s’hagi produït cap modificació, no té l’obligació
de presentar-los, sempre que ho faci constar a la sol·licitud (apartat: Declaro.)
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat.
Termini
La presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
BOPT i finalitza el 15 de setembre de 2020.
6) Criteris de valoració de les sol·licituds:
Es distribuirà el pressupost de la convocatòria entre totes les sol·licituds presentades i
admeses, subvencionant el 100% del pressupost, sempre que hi hagi suficient crèdit
pressupostari, en cas d’insuficiència de crèdit es farà un prorrateig entre totes les sol·licituds.
7) Quantia individualitzada de la subvenció
Import màxim per entitat és el que correspongui en cada cas d’acord als imports establerts a l’
apartat 6 d’aquesta convocatòria.
Els imports resultants son imports màxims. En cas que la despesa de l’entitat sigui inferior a
l'import fixat per la Diputació es pagarà la despesa executada i justificada.
8) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima
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Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions:
Aplicació pressupostària: 2010-231-48000-01 del pressupost de l’any 2020
La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 500.000 euros.
Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i la disponibilitat
pressupostaria de la convocatòria.
9) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de
subvencions
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Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, segons el vigent règim
de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria
10) Termini de resolució i notificació
Sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds i en tot cas la resolució
serà abans del 31 de desembre de 2020.
11) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació a la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
12) Acceptació
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de la resolució
de la seva concessió.
13) Caràcter de la resolució i règim de recursos.
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.
Regim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:
Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la
publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’
endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la presidenta de la
Diputació.
14) Termini per executar les actuacions subvencionades
El termini per executar les actuacions subvencionades s’inicia l’1 de gener de 2020 i finalitza el
31 de desembre de 2020, sense possibilitat d’ampliació
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15) Termini i forma de justificació.
La justificació de la subvenció concedida s’ha d’acreditar mitjançant:
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Expedient únic de justificació, que es troba a la Seu electrònica de la Diputació i que
consta de: memòria de l’actuació, relació de despeses, fonts de finançament de l’
actuació i declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions amb la
Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària, si la presentada amb la
sol·licitud té més de sis mesos d’antiguitat.

S’han d’adjuntar, també, còpies de les factures, amb acreditació del pagament

Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació
en el finançament de l’actuació subvencionada. En el cas que la publicació de la
subvenció es realitzi mitjançant les seus electròniques o pàgines web dels beneficiaris s’
haurà de fer de manera clara, estructurada i entenedora, en els termes de la Llei 19
/2014. Aquesta informació s’haurà d’incorporar a la justificació de la subvenció i s’haurà
de mantenir durant tot el termini d’execució i justificació de la subvenció.

En cas de subvencions d’import superior als 10.000 euros, el beneficiari està obligat a
presentar, com a màxim en el moment de la justificació, una declaració responsable
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció i administració, a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de la legislació de transparència.

· No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels
sol·licitants de la subvenció

Quan l’import justificat sigui inferior a l'import de la subvenció, cal que entitat indiqui si es
tracta d’una justificació parcial o la justificació que es presenta correspon al total de la
despesa feta, per tal d’evitar donar de baixa el crèdit restant.

Termini per justificar
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 31 de març de
2021, sense possibilitat d’ampliació.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord a l'article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions es farà el
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requeriment de la documentació per tal que sigui presentada en el termini improrrogable de 15
dies, en cas contrari, s’iniciarà el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de
cobrament.
16) Control financer
Segons la base 24 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003,
General de Subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control
financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar
lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel
beneficiari.
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17) Pagaments de la subvenció concedida
La subvenció es lliurarà una vegada comprovada la justificació adequada de la subvenció, així
com el compliment de l’activitat i la finalitat que determina la concessió.
Les publicacions de les resolucions per les quals s’aprova el reconeixement de l’obligació de
pagament de les subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva es
farà, en termes generals, mitjançant la publicació a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
18) Canvi de destí
No es podrà sol·licitar un canvi de destí de les actuacions subvencionades.
19) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres ingressos, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
20) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat.
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part dels
beneficiaris.
21) Criteris de graduació d’incompliments.
S’estableixen a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms.
22) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al BOPT.
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El text íntegre de la convocatòria es publica a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
Subvencions, a les entitats de caràcter social de la demarcació de Tarragona, destinades a
despeses extraordinàries que en l’àmbit d’acció social a les persones hagin hagut d’assumir
degut a la crisi sanitària del COVID 19 i a despeses ordinàries derivades del seu normal
funcionament, per un import de 500.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 2010-23148000-01 Subvencions Pla Especial COVID per acció social i d'urgència per atenció a les
persones, del pressupost de l’any 2020.
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Tercer.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al BOPT.
Quart.- Comunicar l’acord a la Intervenció general de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
7. APROVAR LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
PER A L’ANY 2020, DESTINADES A AJUNTAMENTS I ALTRES ENS LOCALS DE LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I
EDUCATIVES I PER L’IMPACTE I LES DESPESES JA REALITZADES DERIVADES DELS
EFECTES DE LA COVID 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona aprova anualment diverses convocatòries de subvencions per
diferents destinataris i conceptes. Entre aquestes convocatòries es troben la de subvencions
per activitats culturals de caràcter singular i per activitats esportives extraordinàries destinades
a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona.
2. Aquest any 2020, amb motiu de la crisi sanitària pel COVID 19 i les conseqüències
econòmiques derivades es considera que aquesta convocatòria per activitats culturals i
esportives i també les d’àmbit educatiu és necessària per ajudar a la reactivació dels sectors,
ajudant en aquelles activitats que ja s’han dut a terme, així com en la realització de les
activitats que es puguin fer en el que queda d’any i ajudant també als ajuntaments que tenen
despesa realitzada i que amb motiu de la crisi no han pogut celebrar l’activitat, així com per
compensar i cobrir el dèficit de funcionament i el derivat de les adaptacions i dels diferents
graus d’ocupació permesos en la reobertura dels equipaments culturals, esportius i educatius i
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en les activitats a realitzar-hi, d’acord al que estableix l’article 5 del DL 8/2020 de 24 de març
que estableix mesures excepcionals en matèria de subvencions.
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3. La Diputació de Tarragona manté l’interès, en el marc del seu àmbit competencial de l’article
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de contribuir de
manera activa i de recolzar financerament les demandes socials i econòmiques dels
ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a la qual cosa estableix, en
el pressupost anual, una sèrie de línies de subvencions orientades a objectius culturals i de
caràcter esportiu.
4. En compliment dels mandats legals s’ha adaptat els procediments administratius vinculats a
les subvencions que concedeix la Diputació, i es van aprovar les Bases generals de
subvencions que introdueixen elements de tramitació electrònica que han de contribuir a
simplificar i facilitar els tràmits i la interrelació amb els beneficiaris, així doncs, la normativa
pròpia i especifica de la Diputació s’ha adaptat per tal d’oferir als beneficiaris el context adequat
a les necessitats administratives actuals.
5. Les Bases generals de Subvencions estableixen el marc normatiu i es complementen amb l’
aprovació de les convocatòries anuals específiques, que regulen cadascun dels procediments
referents a les subvencions.
6. El Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona en el marc de la seva
competència, ha elaborat una convocatòria que s’emmarca en els àmbits de cultura i esports i
educació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions
3. Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
6. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
7. Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer .- Aprovar la següent convocatòria que regula el procediment administratiu per a la
concessió de subvencions per a l’any 2020, per part de la Diputació de Tarragona:
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Subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona
per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja
realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, per a l’any 2020.
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1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions als ajuntaments i
altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i
educatives i altres despeses de funcionament i adaptació derivades de la crisi sanitària de la
COVID 19 en aquests àmbits.
En concret, per a actuacions destinades a finançar les despeses per activitats culturals, per
activitats esportives de caràcter extraordinari, per activitats educatives; ja realitzades, pendents
de realitzar o per despeses realitzades sense haver pogut celebrar l’activitat com a
conseqüència de la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19; així
com també despeses de funcionament en el període d’estat d’alarma, i les destinades a cobrir
el dèficit de funcionament i el derivat de les adaptacions i dels diferents graus d’ocupació de
públic permesos en la reobertura dels equipaments culturals, esportius i educatius i les
bonificacions socials als usuaris que l’ajuntament apliqui en les activitats a realitzar en l’etapa
de nova normalitat.
2) Actuacions admeses i excloses
En l’àmbit cultural, són conceptes subvencionables:
Activitats culturals a realitzar, l’any 2020
Activitats culturals ja realitzades, l’any 2020
Dèficit provocat per l’organització d’activitats culturals que s’hagin suspès amb motiu de
la COVID 19.
L’import de les bonificacions socials o beques a persones vulnerables o que hi tinguin
dret i que es concedeixen per a la realització de les activitats de caire cultural
organitzades per l’Ajuntament.
Despeses de funcionament inclosa la despesa de personal que no sigui d’estructura o
de plantilla, de l’àmbit cultural durant el període de l’estat d’alarma, sempre i quan
aquest personal dedicat a l’activitat o a l’equipament s’hagi mantingut per part de l’
Ajuntament.
Despeses d’adaptació, incloses també les de personal i sempre que no es tracti d’
inversió, dels equipaments culturals municipals, per poder dur a terme les activitats en el
nou període post-estat d’alarma.
En l’àmbit esportiu, són conceptes subvencionables:
Activitats esportives de caràcter extraordinari, a realitzar, l’any 2020
Activitats esportives de caràcter extraordinari, ja realitzades l’any 2020
Dèficit provocat per l’organització d’activitats esportives extraordinàries que s’hagin
suspès amb motiu de la COVID 19.
L’import de les bonificacions o beques a persones vulnerables o que hi tinguin dret i que
es concedeixen per a la realització de les activitats de caire esportiu organitzades per l’
Ajuntament.
Despeses de funcionament inclosa Ia despesa de personal que no sigui d’estructura o
de plantilla, de l’àmbit esportiu durant el període de l’estat d’alarma, sempre i quan
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aquest personal dedicat a l’activitat o a l’equipament s’hagi mantingut per part de l’
Ajuntament.
Despeses d’adaptació, incloses també les de personal i sempre que no es tracti d’
inversió, dels equipaments esportius municipals, per poder dur a terme les activitats en
el període de nova normalitat.

En l’àmbit educatiu, són conceptes subvencionables:
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Despeses de connectivitat per a les famílies que ho hagin necessitat.
L’import de les bonificacions socials o beques a persones vulnerables que hi tinguin dret
i que es concedeixin per a la realització de les activitats de caire educatiu organitzades
per l’Ajuntament.
Reforç educatiu per infants i joves del municipi.
Aules d’estudi.
Activitats extraescolars.
Casals o colònies d’estiu, i de Nadal
Escoles Municipals d’Adults
Despeses de funcionament inclosa Ia despesa de personal que no sigui d’estructura o
de plantilla, de l’àmbit educatiu durant el període de l’estat d’alarma, sempre i quan
aquest personal dedicat a l’activitat o a l’equipament s’hagi mantingut per part de l’
Ajuntament.
Despeses d’adaptació, incloses també les de personal i sempre que no es tracti d’
inversió, dels equipaments educatius municipals, per poder dur a terme les activitats en
el període de la nova normalitat.

Aquestes relacions d’actuacions subvencionables no són exhaustives i s’acceptaran despeses
en aquests àmbits sempre que quedin justificades en el marc de la convocatòria.
Actuacions excloses
Queden excloses les inversions i també aquelles activitats que siguin objecte de conveni o
actuacions específiques des de qualsevol àrea de la Diputació.
Queden excloses, també les despeses de les llars d’infants i les d’escoles municipals de
música atès que comptem amb una convocatòria específica.
3) Requisits i obligacions dels beneficiaris
Requisits dels beneficiaris
Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
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El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la
Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la
justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
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El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Aquest requisit s’
acredita d’ofici per part de la pròpia Diputació.
Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:
Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
Generals de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material
gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
b) El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions se sanciona
d'acord amb la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
c) En cas d’activitats amb menors d’edat, el beneficiari ha d’acreditar en el moment de
presentar la sol·licitud de subvenció, que disposa dels certificats negatius de tot el personal
propi, voluntari o subcontractat del centre, en compliment de la normativa referent a la protecció
jurídica del menor.
4) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva
5) Forma i termini de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament a: https://seuelectronica.dipta.cat
, seu electrònica de la Diputació de Tarragona, en model normalitzat disponible a la mateixa
seu.
Documentació a adjuntar a la sol·licitud:
En cas d’activitats amb menors d’edat, el beneficiari ha d’acreditar en el moment de presentar
la sol·licitud de subvenció, que disposa dels certificats negatius de tot el personal propi,
voluntari o subcontractat, en compliment de la normativa referent a la protecció jurídica del
menor.
Termini
La presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
BOPT i finalitza el 15 de setembre de l'any 2020.
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En cas que l’ajuntament tingui realitzada despesa pels conceptes, objecte d’aquesta
convocatòria podrà presentar, juntament amb la sol·licitud la justificació total o parcial de la
subvenció que li correspon.
6) Criteris de valoració de les sol·licituds:
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Es distribuirà el pressupost de la convocatòria, d’acord amb els següents criteris de població:
Municipis de fins a 500 habitants: 7.000 euros
Municipis de 501 a 2.000 habitants: 10.000 euros
Municipis de 2001 a 5.000 habitants: 12.000 euros
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants: 15.000 euros
Municipis de 10.001 a 50.000 habitants: 19.000 euros
Municipis de més de 50.000 habitants: 27.000 euros.
L’Ajuntament haurà d’indicar en la sol·licitud quin import de la subvenció destina a cada tipus d’
activitat: cultural, esportiva o educativa. Pot destinar tot l’import a un sol àmbit o distribuir-ho
segons les seves prioritats.
7) Quantia individualitzada de la subvenció
Import màxim per ens local és el que correspongui en cada cas d’acord als imports establerts l’
apartat 6 d’aquesta convocatòria.
Els imports resultants son imports màxims. En cas que la despesa de l’entitat sigui inferior a
l'import fixat per la Diputació es pagarà la despesa executada i justificada.
8) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions, per activitats culturals:
Aplicació pressupostària: 2010-330-46209-01 del pressupost de l’any 2020
La quantia total màxima de les subvencions convocades per activitats culturals és de 1.000.000
euros.
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions, per activitats esportives:
Aplicació pressupostària: 2010-340-46209-01 del pressupost de l’any 2020
La quantia total màxima de les subvencions convocades per activitats esportives és de 500.000
euros
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions, per activitats educatives:
Aplicació pressupostària: 2010-320-46209-01 del pressupost de l’any 2020
La quantia total màxima de les subvencions convocades per activitats educatives és de
500.000 euros
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Aquests imports màxims poden ser ampliats i/o redistribuïts
rebudes i les disponibilitats pressupostaries de la convocatòria.

d’acord amb les sol·licituds

9) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de
subvencions
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, segons el vigent règim
de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.
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10) Termini de resolució i notificació
Sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds, en tot la resolució
serà abans del 31 de desembre de 2020.
11) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació a la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
12) Acceptació
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de la resolució
de la seva concessió.
13) Caràcter de la resolució i règim de recursos.
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.
Regim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:
Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la
publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’
endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la presidenta de la
Diputació.
14) Termini per executar les actuacions subvencionades
El termini per executar les actuacions subvencionades s’inicia l’1 de gener de 2020 i finalitza el
31 de desembre de 2020, sense possibilitat d’ampliació.
15) Termini i forma de justificació.
La justificació de la subvenció concedida s’ha d’acreditar mitjançant:
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Expedient únic de justificació, en model normalitzat que es troba a la seu electrònica de
la Diputació i que consta de: memòria de l’actuació, relació de despeses, fonts de
finançament de l’actuació i declaració responsable d’estar al corrent de les seves
obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària, si la
presentada amb la sol·licitud té més de sis mesos d’antiguitat.

Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació
en el finançament de l’actuació subvencionada. En el cas que la publicació de la
subvenció es realitzi mitjançant les seus electròniques o pàgines web dels beneficiaris s’
haurà de fer de manera clara, estructurada i entenedora, en els termes de la Llei 19
/2014. Aquesta informació s’haurà d’incorporar a la justificació de la subvenció i s’haurà
de mantenir durant tot el termini d’execució i justificació de la subvenció.

No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin
el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels
sol·licitants de la subvenció.

Quan l’import justificat sigui inferior a l'import de la subvenció, cal que l'entitat indiqui si
es tracta d’una justificació parcial o la justificació que es presenta correspon al total de la
despesa feta, per tal d’evitar donar de baixa el crèdit restant.

Termini per justificar
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 31 de març de
2021, sense possibilitat d’ampliació.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord a l'article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions es farà el
requeriment de la documentació per tal que sigui presentada en el termini improrrogable de 15
dies, en cas contrari, s’iniciarà el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de
cobrament.
16) Control financer
Segons la base 24 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003,
General de Subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control
financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar
lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel
beneficiari.
17) Pagaments de la subvenció concedida
La subvenció es lliurarà una vegada comprovada la justificació adequada de la subvenció, així
com el compliment de l’activitat i la finalitat que determina la concessió.
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Les publicacions de les resolucions per les quals s’aprova el reconeixement de l’obligació de
pagament de les subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva es
farà, en termes generals, mitjançant la publicació a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
18) Canvi de destí
No es podrà sol·licitar un canvi de destí de les actuacions subvencionades.

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 8E40268EE6104EE198E19E15D8DC0D19 i data d'emissió 16/09/2020 a les 11:08:28

19) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres ingressos, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
20) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat.
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part dels
beneficiaris.
21) Criteris de graduació d’incompliments.
S’estableixen a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms.
22) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al BOPT.
El text íntegre de la convocatòria es publica a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
Subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals d’àmbit cultural, esportiu i educatiu
de la demarcació de Tarragona per a activitats d’aquests àmbits i per despeses ja realitzades
derivades dels efectes de la COVID 2019, per a l’any 2020, per un import de total de 2.000.000
euros a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:
2020- 2010-330-46209-01, Subvencions Pla Especial Ajuntaments COVID- Cultura: 1.000.000
euros
2020- 2010-340-46209-01: Subvencions Pla Especial Ajuntaments COVID- Esports:
500.000
euros
2020- 2010- 320-46209-01: Subvencions Pla Especial Ajuntaments COVID- Educació: 500.000
euros
Tercer.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al BOPT.
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Quart.- Comunicar l’acord a la Intervenció general de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
8. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES ALS MUNICIPIS, AMB
MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA AMB MOTIU DE LA COVID19.
EXERCICI 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, dins el marc dels Plans estratègics de subvencions vigents, porta
a terme diverses accions de foment, adreçades als ens locals del Camp de Tarragona, les
Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb l’objectiu de fer front a despeses per atendre
actuacions i emergències relacionades amb la pandèmia de la COVID19.
2. La malaltia del coronavirus, COVID19, ha estat declarada per l’Organització Mundial de la
Salut, el passat 30 de gener de 2020, com a una emergència de salut pública d’abast
internacional que feia necessària l’adopció de mesures orientades a la protecció de la salut i la
seguretat dels ciutadans als efectes de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema
de salut pública.
3. L’Estat ha aprovat diversos decrets, davant l’actual situació, entre els quals, en data 14 de
març de 2020, es va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat
d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19. La declaració
d’alarma comporta la possibilitat d’adoptar mesures immediates i eficaces per a fer front a
aquesta crisi sanitària.
4. Davant la propera reincorporació esgraonada del personal municipal dels Ajuntaments i EMD
als seus llocs de treball, i la reobertura dels espais públics als ciutadans, cal tenir en compte les
mesures organitzatives recollides i aprovades pel Comitè Tècnic i pel Comitè de Direcció del
Pla PROCICAT.
5. Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de 21 de desembre de 2018, es van aprovar
inicialment les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona. Aquestes bases
generals entren en vigor una vegada publicades en el Butlletí oficial de la província de
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Tarragona l’anunci d’aprovació definitiva i el text íntegre de les bases, i una vegada
transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
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6. La Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM, per mitjà d’accions de foment, convoca subvencions per a la
protecció de la salut pública als municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix
Penedès. Basant-nos en els aspectes tècnics i en l’experiència adquirida en protecció de la
salut pública, per la diversitat de casos treballats i de tots aquests anys de gestió, s’ha cregut
oportú i necessari, davant la situació de crisi actual, donar suport als municipis per fer front a
despeses per atendre actuacions i emergències relacionades amb la pandèmia de la COVID19.
7. Ha estat emès informe de la Unitat Gestora, el qual s’ha incorporat a l’expedient electrònic
8004330008-2020-0005281.

Fonaments de dret
1. El règim jurídic de les subvencions es regula per:
Els articles 23 i següents de la 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.
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.

2. Els procediments administratius corresponents a l’aprovació de la convocatòria per a la
concessió de subvencions corresponents a les línies de foment previstes en el projecte de
pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020 s’han de tramitar, de conformitat
amb les prescripcions normatives esmentades.
3. El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia d’ofici amb l’aprovació de la
convocatòria per part de la presidenta de la Diputació o òrgan en qui delegui, amb el contingut
mínim preceptiu que determina l’article 17.3 i 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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4. La convocatòria del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva conté la definició i concreció de tots aquells elements substantius que determinen l’
objecte i les característiques de les subvencions a concedir.
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5. 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 complet 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. Aprovar la convocatòria de les subvencions destinades als municipis, amb matèria de
Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19, per l'exercici 2020, en règim de
concurrència competitiva, d'aquesta línia de foment. El text de l'esmentada convocatòria és el
següent:
1. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció
1.1 Objecte i finalitat
L’objecte i finalitat és regular la concessió de subvencions, per donar suport econòmic a tots els
municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, per fer front a
despeses per atendre actuacions i emergències relacionades amb la pandèmia de la COVID19,
amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19.
1.2 Actuacions subvencionables
A l’efecte d’aquesta convocatòria, les actuacions susceptibles de finançament i que, per tant,
poden ser objecte de sol·licitud són:
Tipus 1: Vigilància als espais públics i als edificis municipals:
a) Responsable de seguretat i higiene:
Despeses ocasionades de la contractació de la figura del responsable de seguretat i higiene,
encarregat de vigilar i informar del compliment de les mesures relacionades amb la prevenció
de la COVID19, com ara mesures d’higiene, distància personal, l’accés o l’aforament, en totes
aquelles activitats d’oci i lleure (bany, esport, esbarjo).
b) Informadora/educadora:
Despeses ocasionades de la contractació de la figura d’una persona informadora/educadora
que recordi quines són les mesures preventives que les persones han de complir en matèria de
la COVID19.
c) Altres despeses complementaries per la COVID19:
Despeses ocasionades per establir mesures que s’han de prendre a causa de la COVID19 i
que serviran per vetllar el seu compliment, en qualsevol espai del municipi i en els edificis
municipals, com són:
Els recursos tecnològics, l’adequació i la senyalització que no siguin inversions de
capítol 6.
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Els recursos humans necessaris per a fer complir les mesures i les recomanacions
establertes per les autoritats competents en matèria COVID.

Tipus 2: Seguretat a les zones de bany (platges i piscines):
a) Despeses ocasionades de la contractació del socorrista.
b) Despeses ocasionades per l’adquisició de consumibles per garantir la qualitat de l'aigua de
la piscina.
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c) Despeses ocasionades per l’adquisició d’equips de mesura de clor, de pH i de la terbolesa.
Tipus 3: Prevenció i control de la legionel·la en instal·lacions municipals:
A causa de la COVID19 no s’han pogut executar les actuacions de prevenció i control de la
legionel.la en les instal·lacions municipals.
a) Actuacions de neteja i desinfecció per legionel·la:
Despeses derivades de la neteja i desinfecció d'equipaments i instal·lacions municipals
considerats d'alt risc d'acord amb la normativa vigent.
b) Control analític legionel·la:
Despeses derivades del control analític per verificar la presència/absència de legionel·la en la
instal·lació municipal.
Tipus 4: Adquisició d’Equips de Protecció Individual:
a) Adquisició EPIS’s:
Despeses derivades de l’adquisició de mascaretes, guants, roba, peücs, solució
hidroalcohòlica, entre d’altres, per a la protecció de les persones que desenvolupen serveis
bàsics dels ens locals.
Tipus 5: Neteja i desinfecció d’espais i instal·lacions municipals:
a) Consumibles:
Despeses derivades de l’adquisició dels productes de neteja i desinfecció, segons els
productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat, s’inclou també el lleixiu, per a netejar amb mitjans
propis les instal·lacions municipals, vies urbanes, parcs i jardins, mobiliari públic i equipaments
de serveis.
b) Actuacions de neteja i desinfecció:
Despeses derivades de la contractació d’empreses externes per la realització d’actuacions de
desinfecció dels espais més sensibles del municipi com espais pròxims als centres de salut,
establiments alimentaris, mercats, entitats bancàries, farmàcies, contenidors de brossa i
similars.
2. Requisits dels beneficiaris per obtenir la subvenció: requisits generals i requisits
particulars en funció de la subvenció i forma d’acreditar-los
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2.1 Requisits Generals
Pel que fa als requisits generals dels beneficiaris, s’ha de complir les bases 6, 7 i 8 del Capítol
II Beneficiaris i la base 23.2 de despeses subvencionables de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
2.2 Requisits específics
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Poden ser beneficiaris per la realització de les despeses destinades als municipis, amb matèria
de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19, els municipis i les entitats
municipals descentralitzades (EMD), del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix
Penedès.
Pel que fa al còmput de la població del municipi, es duu a terme segons les dades de població
de l’últim cens aprovat (dades de població: Font INE).

3. Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió.
Règim de la convocatòria: concurrència competitiva.

4. Forma i termini de presentació de sol·licituds
4.1 Forma de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar d’acord amb els models normalitzats,
disponibles a https://seuelectronica.dipta.cat/, i amb la documentació específica que determina
la convocatòria, en els termes establerts en la base 11 de les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
S’ha de presentar electrònicament pels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades.
4.2 Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar sol·licituds electrònicament és des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOPT i fins el 15 de setembre de 2020.

5. Documentació i informació a incorporar amb les sol·licituds
Formulari normalitzat de sol·licitud, que inclou:
1. Sol·licitud i declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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2. Declaració responsable, que la contractació corresponent s’ha realitzat de conformitat amb la
normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas, en compliment de
la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, en referència a l’article 31.3 de Llei general de subvencions, si escau.
3. Declaració responsable, que el beneficiari es dedueix o no l’IVA de les actuacions
subvencionades.
4. Quadre resum on hi consta l’actuació a fer i descripció detallada de les tipologies escollides:
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Tipus 1: Vigilància als espais públics i als edificis municipals:
a. Responsable de seguretat i higiene: detall de persones, període i llocs on es realitzaran
les tasques.
b. Informadora/educadora: detall de persones, període i llocs on es realitzaran les tasques.
c. Altres despeses complementaries per la COVID19:
Descripció dels recursos tecnològics, l’adequació i la senyalització i la
ubicació d’aquests.
Detall de persones, període i llocs on es realitzaran les tasques.

Tipus 2: Seguretat a les zones de bany: Platges i piscines:
a. Contractació del socorrista: detall de persones, període i llocs on es realitzaran
les tasques.
b. Adquisició de consumibles: descripció de la tipologia i quantitat d’aquests.
c. Adquisició d’equips: descripció de la tipologia i quantitat d’aquests.

Tipus 3: Prevenció i control de la legionel·la en instal·lacions municipals:
a. Actuacions de neteja i desinfecció per legionel·la: número i tipologia d’
instal·lacions netejades (pavelló, piscina, entre d’altres)
b. Control analític legionel·la: número d’analítiques.

Tipus 4: Adquisició d’Equips de Protecció Individual:
a. Adquisició d’EPI’s: número i tipologia (mascaretes, guants, bates, ulleres, entre d’altres).

Tipus 5: Neteja i desinfecció d’espais i instal·lacions municipals:
a. Consumibles: número d’elements de protecció sanitària com mampares,
senyalitzacions, documentar i especificar el lloc on s’instal·laran.
b. Actuacions de neteja i desinfecció: especificar en quins espais municipals es
realitzaran.

5. Pressupost amb l’import total de les actuacions objecte de la sol·licitud i quantia de la
subvenció total sol·licitada, dins dels límits màxims subvencionables.
6. Quadre de finançament previst.
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6. Criteris de distribució econòmica
La distribució de la dotació econòmica atorgada a cada ens local es fa d’acord amb els criteris
objectius següents:
Criteri 1: Una quantitat fixa per municipi i entitat municipal descentralitzada, d’acord amb l’
escala següent:
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Habitants

Nombre municipis/EMD

Euros

1 a 250 habitants

35

7.008,79 €

251 a 500

30

7.850,99 €

501 a 1.000

36

10.705,89 €

1.001 a 3.000

41

14.988,25 €

3.001 a 5.000

17

18.556,88 €

5.001 a 10.000

16

22.482,37 €

10.001 a 20.000

5

22.839,24 €

20.001 a 50.000

8

23.196,10 €

Més de 50.000

2

2.141,18 €

Criteri 2: Seixanta-set cèntims (0,67 €) per habitant de cada municipi i entitat municipal
descentralitzada, d’acord amb les xifres oficials de població aprovades per l’Institut Nacional d’
Estadística. Els habitants de les entitats municipals descentralitzades es dedueixen del padró
del municipi al qual corresponen.
La quantitat màxima resultant per a cada municipi i entitat municipal descentralitzada es
publica a l’annex 1.

7. Finançament de l’actuació
L’import sobre el valor afegit (IVA) és subvencionable si el beneficiari no se’l pot deduir.
Aquesta dada s’ha de fer constar a la sol·licitud de subvenció.

8. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la convocatòria i quantia total màxima dins
dels crèdits disponibles o la quantia estimada de les subvencions
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions:
Aplicació pressupostària per a Ens:
Capítol 4: 2020-1200-311-46209-01
Quantia total màxima de les subvencions convocades:
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Aplicació pressupostària per a Ens: 3.000.000,00 euros
Aquests imports màxims podran ser ampliats i/o redistribuïts d’acord amb les sol·licituds
rebudes i les disponibilitats pressupostàries.

9. Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió de la subvenció
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM.
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L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern.

10. Termini de resolució i de notificació
El termini de resolució i notificació és de 6 mesos des de la publicació al BOPT, en els termes
indicats en la base 16 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms.

11. Mitjà de notificació o publicació
El mitjà de publicació de la resolució, tal com s’indica en la base 14 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, serà a la seu
electrònica de la Diputació de Tarragona, https://seuelectronica.dipta.cat/.
Pel que fa a l’acceptació de la subvenció, aquesta s’entén acceptada si el beneficiari no
manifesta expressament el contrari en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la
publicació a la seu electrònica de la resolució de la seva concessió, o de la notificació individual
si escau, segons es preveu en la base 15 de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

12. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, l’òrgan
davant del qual interposar els recursos que escaiguin i els terminis
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa. El
règim de recursos s’indica a la base 17 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

13. Termini per executar les actuacions subvencionades, així com també, si escau, la
possibilitat i condicions per a l’ampliació d’aquest termini
13.1 Termini d’execució
El termini per a executar les actuacions és de l’1/03/2020 fins al 31/12/2020.
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13.2 Ampliació del termini d’execució
No s’admet pròrroga per executar.

14. Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l’entitat col·laboradora del
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels
fons percebuts
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14.1 Termini de presentació de la justificació
El termini per a justificar és de l’1 de gener al 31 de març de 2021.
Així mateix, els beneficiaris podran presentar en el mateix moment de fer la sol·licitud de
subvencions, la documentació justificativa i sol·licitar directament el pagament, adjuntant les
despeses.
14.2 Ampliació del termini
D’acord amb la base 28 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, el beneficiari, per causes degudament motivades, pot
sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la justificació, en els termes
establerts a l’art. 70.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat pel RD 887/2006.
Transcorregut el termini, i si és el cas el de la pròrroga, sense justificació, s’ha de requerir el
beneficiari per tal que la presenti, en els termes establerts a l’article 70.3 del Reglament de
desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006. Una vegada finalitzat el termini fixat al requeriment sense justificació ni
al·legacions, s’ha de declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
14.3 Despeses subvencionables
Són despeses subvencionables aquelles que tinguin lloc dins de l’exercici corresponent a la
convocatòria, és a dir de l’1 de març i fins al 31 de desembre de 2020.
Les despeses subvencionables estan regulades en la base 23 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
14.4 Forma de justificació per part del beneficiari o de l’entitat col·laboradora del
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels
fons percebuts
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
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Declaració responsable que el beneficiari es dedueix o no l’IVA de les actuacions
subvencionades.
Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s’ha realitzat de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons
el cas, en compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l’article 31.3
de Llei general de subvencions.
Relació classificada de despeses amb identificació del creditor, document, import, data d’
emissió i data de reconeixement de l’obligació de pagament, pels Ens locals
Certificat del finançament on es detalli la totalitat dels ingressos i les despeses.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.
Quadre resum, on consta l’actuació feta, amb la identificació de:

Tipus 1: Vigilància als espais públics i als edificis municipals:
a. Responsable de seguretat i higiene: detall de persones, període i llocs on s’han realitzat
les tasques.
b. Informadora/educadora: detall de persones, període i llocs on s’han realitzat les tasques.
c. Altres despeses complementaries per la COVID19:
Descripció dels recursos tecnològics, l’adequació i la senyalització i
ubicació d’aquests.
Detall de persones, període i llocs on s’han realitzat les tasques.

Tipus 2: Seguretat a les zones de bany: platges i piscines.
a. Contractació del socorrista: detall de persones, període i llocs on s’han realitzat
les tasques.
b. Adquisició de consumibles: descripció de la tipologia i quantitat d’aquests.
c. Adquisició d’equips: descripció de la tipologia i quantitat d’aquests.

Tipus 3: Prevenció i control de la legionel·la en instal·lacions municipals:
a. Actuacions de neteja i desinfecció per legionel·la: número i tipologia d’
instal·lacions netejades (pavelló, piscina, entre d’altres).
b. Control analític legionel·la: número d’analítiques.

Tipus 4: Adquisició d’Equips de Protecció Individual.
a. Adquisició EPIS’s: número i tipologia (mascaretes, guants, bates, ulleres, entre d’
altres).
Tipus 5: Neteja i desinfecció d’espais i instal·lacions municipals:
a. Consumibles: número d’elements de protecció sanitària com mampares,
senyalitzacions, documentar i especificar el lloc on s’han instal·lat.
b. Actuacions de neteja i desinfecció: especificar en quins espais municipals s’han
realitzat.
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2. Altra documentació que cal adjuntar:
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Evidència de la publicitat de la subvenció concedida, segons la base 8 h) de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms. El període de vigència de la publicitat en web serà com a mínim, des del
moment de la concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació.
Només si s’ha modificat el número de compte bancari, cal aportar l’Annex de comunicat
de dades fiscals i bancàries.

15. Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, amb el règim de
garanties que, si escau, hagin d’aportar els beneficiaris
15.1 Forma de pagament
La subvenció es lliura un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms.
Si l'entitat justifica per sota de pressupost mínim a executar o, en el seu cas, el 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.
Segons es determina en la base 29.4, de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, la publicació de les resolucions per les quals s’
aprovi el reconeixement de l’obligació de pagament de subvencions concedides en
procediments de concurrència competitiva, aquesta serà a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona que substitueix la notificació individual a tots els efectes https://seuelectronica.dipta.
cat/.
15.2 Pagaments a compte
D’acord amb l’art. 34.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions, es podran realitzar
pagaments a compte fraccionats que respondran al ritme de l’execució de les accions
subvencionades, abonant-se la quantitat equivalent a la justificació presentada.

16. Circumstàncies que, poden donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió
El beneficiari pot sol·licitar la modificació de la subvenció si concorren circumstàncies
extraordinàries derivades de necessitats urgents o sobrevingudes, degudament justificades,
que es pot autoritzar sempre que no es lesionin drets de tercers. La sol·licitud s’ha de realitzar
abans de la finalització del termini d’execució i ha de respectar l’objecte, condicions i finalitat de
la concessió, així com els criteris de valoració.
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17. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat
Les actuacions no poden ser cofinançades amb altres programes i plans de la Diputació de
Tarragona.
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Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona.

18. Exigència o no d’aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’
activitat subvencionada
No és necessària l’aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat
subvencionada.

19. Criteris de graduació particulars dels possibles incompliments de condicions
imposades en la concessió de les subvencions, que serviran per a determinar l’import
definitiu a rebre pel beneficiari o l’import final a reintegrar
Les bases 24 i 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms determinen els criteris aplicables en aquest sentit.
D’acord amb la base 24 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms i la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions,
el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control financer que, donat el cas,
realitzi la Diputació. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc al reintegrament de la
subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts.

20. Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o per conducte del sistema de
publicitat que s’estableixi en la legislació autonòmica aplicable
Tal com estableix la base 10.3 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.

Segon. Autoritzar la despesa corresponent a l'aprovació de la convocatòria, per import de
3.000.000,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2020-1200-311-46209-01 del
pressupost vigent.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
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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.
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RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Ocupació i Emprenedoria
9. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’
ACCIONS QUE FOMENTIN LA REACTIVACIÓ OCUPACIONAL I ECONÒMICA DEL CAMP
DE TARRAGONA, LES TERRES DE L’EBRE I EL BAIX PENEDÈS DERIVADA DE LA COVID19.
De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Diputació de Tarragona mitjançant l’Àrea de Recursos, Ocupació i Emprenedoria tramita la
concessió de subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional
i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la
Covid-19.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és promoure la creació d’ocupació i la generació d’activitat
econòmica després de l’afectació que ha provocat la crisi sanitària de la Covid-19 al Camp de
Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès mitjançant dos programes d’acció:

Programa de reactivació ocupacional destinat a finançar les despeses derivades per
la contractació temporal de persones aturades i inscrites com a demandants d’ocupació
no ocupats al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Programa de reactivació econòmica destinat a finançar les despeses realitzades pels
municipis de la demarcació orientades a la dinamització econòmica local a partir de la
situació excepcional generada per la crisi sanitària de la Covid-19.

El procediment per a la concessió de les subvencions es regeix pels principis de publicitat,
transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
En el pressupost 2020 de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria hi ha el projecte
“Subvencions Pla Especial Ajuntaments COVID” amb la següent dotació pressupostària:
8040/241/46209: 3.000.000,00 euros.
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Donada la situació excepcional i el perjudici econòmic que ha suposat, el pagament de la
subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 50% de l'import atorgat quan es dicta la
corresponent resolució de concessió.
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Un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada, es pagarà el 50% restant.
L'import d'aquest segon pagament s'ajustarà a la quantia resultant de la liquidació de la
subvenció.
Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Lleigeneral de
subvencions.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, en tot allò que no sigui contrari a la Llei General de Subvencions.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
(BOPT 27/02/2019, inserció 2019/2028).
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2020.
Normativa general 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’octubre
de Règim Jurídic del Sector Públic.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions que fomentin la
reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix
Penedès derivada de la Covid-19 amb el detall següent:

Primer. Objecte i finalitat

L’objectiu d’aquesta convocatòria és promoure la creació d’ocupació i la generació d’activitat
econòmica després de l’afectació que ha provocat la crisi sanitària de la Covid-19 al Camp de
Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès mitjançant dos programes d’acció:

Programa de reactivació ocupacional destinat a finançar les despeses
derivades per la contractació temporal de persones aturades i inscrites com a
demandants d’ocupació no ocupats al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Programa de reactivació econòmica destinat a finançar les despeses
realitzades pels municipis de la demarcació orientades a la dinamització
econòmica local a partir de la situació excepcional generada per la crisi sanitària
de la Covid-19.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 16/09/2020 a les 09:02:36

Segon. Règim de concurrència de la concessió

Concurrència competitiva amb una sola resolució per procediment.

Tercer. Beneficiaris i requisits
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Són beneficiaris els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de les comarques
del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.
A més dels requisits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i la base setena de les Bases Generals de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, els sol·licitants han de complir els següents requisits:

Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
No ser deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona ni dels seus
organismes autònoms.
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda
Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la
corresponent declaració responsable, que forma part del formulari de sol·licitud de
la subvenció. Si s’escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i
veracitat de la declaració d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta
de dades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria
General de la Seguretat Social (TGSS) o bé, si no disposa de l’autorització, previ
requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.

Quart. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris de subvencions concedides per la Diputació de Tarragona,
les que disposa la base vuitena de les Bases Generals de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms.
Segons la base 24 de les Bases generals de subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les
actuacions de control financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no-observança d’
aquesta obligació donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels
imports percebuts pel beneficiari.

Cinquè. Activitats i despeses subvencionables

5.1. Programa de reactivació ocupacional
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Activitats subvencionables
La contractació temporal de persones aturades i inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Despeses subvencionables
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La suma total dels costos salarial imputables per als treballadors/es contractats i el període de
temps subvencionat, amb el límit de la quantitat assenyalada en la base setena per a cada
entitat, dels següents conceptes:

Conceptes salarials cotitzables, excepte hores extraordinàries.
Part proporcional a la durada del contracte de les pagues extraordinàries.
L’import corresponent a la Seguretat Social, per les contingències comuns i
professionals, excloses hores extra i altres conceptes no subvencionables.
La indemnització per fi de contracte.
Les despeses produïdes durant el període que el treballador/a estigui de baixa
per incapacitat o per maternitat, incloses les cotitzacions socials.

Despeses no subvencionables
Les hores extraordinàries, incentius, primes o gratificacions voluntàries o qualsevol altra
indemnització no prevista en la legislació laboral o en els convenis col·lectius que resultin d’
aplicació.
Despeses de desplaçament i dietes.
Requisits de les contractacions
Les contractacions temporals de persones aturades hauran de complir els següents requisits:

Els contractes de treball s’hauran d’iniciar abans del 31 de desembre de 2020 i hauran
de finalitzar abans del 30 de juny de 2021.

Per rebre l’import màxim de la subvenció, els contractes hauran de tenir una durada
mínima de 180 dies (període comprès entre les dates d’alta i baixa a la Seguretat
Social). En cas de substitucions, es procedirà a reduir la subvenció concedida per l’
import proporcional al període de temps no cobert per cap treballador/a.
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Les persones seleccionades hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades al Servei d’Ocupació de Catalunya a la data d’inici de la seva prestació laboral
amb cadascuna de les entitats.
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Els contractes de treball es formalitzaran per escrit i en qualsevol de les modalitats
contractuals de naturalesa temporal establertes per la normativa vigent, i podran
realitzar-se per jornada completa o jornada parcial, sempre i quan la jornada laboral sigui
igual o superior al 50% de la jornada ordinària de cada entitat.

Si abans de completar el període de contractació de 180 dies algun dels contractes de
treball s'extingís, l’entitat beneficiària podrà contractar una altra persona que compleixi
amb els requisits de la convocatòria, en substitució d’aquella que va causar baixa. La
substitució s’haurà de realitzar en el termini màxim d’un mes.

Si el contracte de treball es suspèn per situacions d’incapacitat temporal, maternitat,
adopció o acolliment, risc durant l'embaràs, i altres situacions que donen dret a la
reserva del lloc de treball, l’entitat beneficiària podrà formalitzar un contracte d’interinitat
amb un altre treballador/a que compleixi els requisits de la convocatòria. La substitució s’
haurà de realitzar en el termini màxim d’un mes i no suposarà mai l’increment en l’import
de la subvenció concedida.

Tant en el cas d’extinció o substitució, l’entitat beneficiària haurà de justificar la causa i
comunicar-ho a Diputació de Tarragona, en un termini màxim de 15 dies.

Col·lectius preferents per la contractació
Es considera necessària una especial acció de foment sobre col·lectius preferents de persones
desocupades:

Joves de menys de 35 anys, a la data d’inici de la contractació
Dones
Majors de 45 anys, a la data d’inici de la contractació
Persones autònomes que han hagut de cessar la seva a activitat com a conseqüència
de la Covid-19

Polítiques d’igualtat de gènere
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Aquelles entitats que destinin la subvenció objecte d’aquesta convocatòria a la contractació de
2 o més persones aturades, hauran de contemplar mesures de foment de polítiques igualitàries
i vetllar perquè com a mínim el 40% de les persones contractades siguin dones.

5.2.

Programa de reactivació econòmica

Activitats subvencionables:
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1. Campanyes per incentivar el consum en el comerç local i l’hostaleria.
Campanyes que incentivin la compra als comerços de proximitat i mercats municipals, oferint
promocions i sortejos que afegeixin valor afegit a la compra.
2. Organització d’activitats i formació en diversos àmbits per millorar la
competitivitat i qualitat dels comerços.
Programes de formació, promoció professional o transformació digital dels comerços per tal d’
adaptar el sector empresarial a la nova realitat.
3. Projectes de transformació digital dels comerços.
La creació d’eines tecnològiques per la promoció dels comerços i empreses del municipi: a
través de plataformes, directoris, apps, o marketplaces entre d’altres.
Exemples:
MarketPlace: botiga online de productes dels comerços del municipi. Creació d’una
plataforma de comerç/web/servei de les empreses del municipi (sector comerç,
restauració, hotels).
Impuls d’un servei de compres agregades que permeti als sectors econòmics del
municipi la contractació d’un servei i/o producte a un cost econòmic més baix, facilitant d’
aquesta manera l’estalvi i fomentant la igualtat d’oportunitats i transparència en la
contractació.
4. Projectes de millora del coneixement del sector comercial minorista de la
demarcació.
Estudis o informes tècnics que aportin dades del sector i donin valor afegit de coneixement.
5. Promoció de mercats sedentaris i no sedentaris
Foment d’accions i projectes de promoció i dinamització comercial als mercats sedentaris i no
sedentaris.
Els mercats municipals són una peça clau del comerç local, per la funció econòmica i social
que desenvolupen; tanmateix, durant els darrers anys la crisi i l'augment de la competència ha
debilitat aquestes estructures.
En aquest sentit les línies de suport que s'impulsen des de la Diputació volen potenciar, com
fins ara, el territori, la qualitat i els productes, però també la professionalització i la formació
com a eines de diferenciació d'aquests espais comercials públics al servei de la ciutadania.
6.
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6. Altres actuacions de reactivació econòmica local
Qualsevol actuació realitzada des de l’ens local com a part del procés reactivador de l’
economia local en els diferents àmbits afectats per la COVID-19.
7. Altres línies d’ajut específiques
Subvencions o ajuts atorgats a comerços o empreses a conseqüència dels menors ingressos
generats a causa de la pandèmia:
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Ajudes directes a micropimes i pimes d’entre 5 i 50 treballadors/es.
Ajuda a la carència de préstecs d’ajudes a empreses i persones treballadores autònomes
Línies d’ajuts als comerços i establiments que no puguin fer front al pagament del lloguer
del seu local.
Línia d’ajudes per poder fer front el pagament d’impostos i tributs de les empreses del
municipi.
Línia d’ajuts per iniciar l’activitat empresarial (noves empreses amb ajudes pel lloguer de
locals o coworking). Pla per promoure l’ocupació i dinamització de locals buits.
Indemnitzar econòmicament les empreses i persones treballadores autònomes que
treballen per l'ajuntament i que han vist suspesa la seva activitat per raó de causa major.
Ajuts a empreses, comerços i persones treballadores autònomes que han estat tancades
per la Covid-19 (tancat l’abril i el maig. Reducció en relació al mateix trimestre de l’any
anterior).
Ajuts a empreses, comerços i persones treballadores autònomes de recent creació
(inclòs Reempresa).
Ajuts a paradistes.
Fons per a la creació de noves cooperatives o ampliar les existents.
Subvencions per empreses que contractin nou personal.
Subvencions per a empreses que mantinguin el lloc de treball al personal un mínim de 6
mesos.

Despeses subvencionables
Són subvencionables les despeses ordinàries de naturalesa corrent que siguin necessàries per
dur a terme les actuacions i que hi estiguin directament vinculades, compreses dins el període
d'execució del 14 de març de 2020 i al 30 de juny de 2021.
Es consideren despeses subvencionables:
La remuneració de personal tècnic contractat específicament per dur a terme l’actuació
sol·licitada, així com els serveis professionals externs necessaris.
La remuneració proporcional del personal d'estructura de l’entitat sol·licitant de la part de
la seva jornada laboral dedicada a tasques relacionades amb la COVID.
Les despeses de lloguer específicament necessàries per dur a terme l’actuació
sol·licitada.
La publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l’actuació.
L’adquisició o el subministrament de material fungible.
Les primes d’assegurances contractades i necessàries per a la realització de l’actuació.
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Contractació de serveis externs per la realització d’activitats formatives o qualsevol altra
actuació que tingui per objectiu promocionar i impulsar el sector del comerç minorista
així com el foment de la seva competitivitat i qualitat.
Despeses de personal.
I/o altres que s’estudiïn i es valorin.

Activitats no subvencionables
Es consideren activitats no subvencionables totes aquelles que no tinguin una relació directa a
mitigar els efectes provocats per la pandèmia de la COVID-19.
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Despeses no subvencionables
Es consideren despeses no subvencionables:
Despeses gastronòmiques; dinars, begudes, aperitius.
Despeses de funcionament: telèfon, aigua, llum, gas, telecomunicacions,
i qualsevol altre tipus de subministrament.
Despeses de desplaçament i dietes.
Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i
terrenys.
L'IVA deduïble de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei General de Subvencions.

Sisè. Crèdit pressupostari i quantia total màxima

Aplicació pressupostària 8040/241/46209.
La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 3.000.000 €.
Aquest import màxim podrà ser ampliat d'acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats
pressupostàries.

Setè. Distribució dels recursos i import concedit

La distribució de la dotació econòmica atorgada a cada ens local d’acord amb els criteris
objectius següents:
El ajuntaments amb menys de 200 persones aturades, segons les dades d’atur del mes de
juny de 2020 (d'acord amb les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la
Generalitat de Catalunya i del Mercuri de Diputació de Tarragona) i entitats municipals
descentralitzades, només es podran acollir al programa de reactivació econòmica.
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El programa de reactivació econòmica, amb un dotació de 750.000€ es distribueix a tots els
ajuntaments i entitats municipals descentralitzades segons la seva pertinença a un tram d’
habitants de la població d’acord amb la següent taula:

Del programa de reactivació ocupacional, amb un import de 2.250.000€, només en són
beneficiaris aquells ajuntaments o entitats municipals descentralitzades que tenen més de 200
persones aturades segons les dades d’atur del mes de juny de 2020.
S’utilitzen quatre criteris per calcular l’import que pertoca a cada ajuntament:

1. L'import màxim que poden rebre les entitats beneficiàries dins del programa de
reactivació ocupacional és de 150.000€.

2. El 60% (1.350.000€) es reparteixen segons el número de persones aturades per
municipi segons les dades d’atur de juny de 2020.

3. El 20% (450.000€) es distribueixen segons el número de persones afectades pels ERTO
a cada municipi segons les dades de juny de 2020.

4. El 20% (450.000€) es distribueixen segons el número d’habitants de cada municipi
segons els cens 2019.

La quantitat màxima resultant per a cada ajuntament i entitat municipal descentralitzada, es
publica a l’annex 1.
Aquests imports màxims podran ser ampliats o redistribuïts d’acord amb les sol·licituds rebudes
i les disponibilitats pressupostàries.

Vuitè. Compatibilitat amb altres subvencions
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Les subvencions que regulen aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts destinats
a la mateixa actuació, excepte les sol·licituds que ja hagin estat subvencionades prèviament
per la Diputació a través d’altres convocatòries o plans d’actuació.
En qualsevol cas, les quantitats atorgades no poden excedir el cost total elegible de l’actuació,
ja sigui de forma individual o juntament amb altres ingressos.
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Novè. Sol·licituds de participació

Els sol·licitants han de presentar una única sol·licitud que inclogui totes les actuacions a
realitzar en el període d’execució de la convocatòria
En el cas que s'hagi de fer qualsevol requeriment a la sol·licitud, es concedeix un termini
màxim de 10 dies hàbils per presentar la documentació, a partir de l’endemà de la notificació,
que es tramitarà per mitjans electrònics. Aquelles entitats que no responguin el requeriment
dins el termini legalment establert s’entén que desisteixen de la seva petició.
La documentació que s’ha de presentar per prendre part a la convocatòria és la sol·licitud
d'acord amb el model normalitzat de la Seu electrònica.

Desè. Termini de presentació de sol·licituds

Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (BOPT) fins el 15 de setembre de 2020.

Onzè. Forma de presentació de les sol·licituds

Electrònicament mitjançant model normalitzat disponible a https://seuelectronica.dipta.cat

Dotzè. Publicació de la convocatòria

L’extracte de la convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la qual la
publica al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona.
El text complet de la convocatòria es publica íntegrament en la Seu electrònica de la Diputació
de Tarragona.
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Tretzè. Òrgan competent per la instrucció del procediment

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
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Catorzè. Òrgan competent per la resolució del procediment

Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, d'acord amb el vigent règim de delegacions en
el moment d'aprovació de la convocatòria.

Quinzè. Termini de resolució i notificació

El termini màxim per resoldre i notificar és de 6 mesos des de la data de la publicació de l’
anunci d’aquesta convocatòria en el BOPT.
La resolució de la concessió de la subvenció es publica a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona, i substitueix la notificació a cadascun dels beneficiaris amb caràcter general.
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’un
mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació a la Seu electrònica de la resolució de
la seva concessió.

Setzè. Termini d’execució de les actuacions

L’execució de les actuacions es pot dur a terme mitjançant contractació o per la pròpia
administració, exclusivament amb mitjans propis o per la pròpia entitat.
Programa de reactivació ocupacional
Els contractes s’hauran de formalitzar abans del 31/12/2020 i la finalització abans del 30/06
/2021
Programa de reactivació econòmica
Actuacions realitzades des de l’inici de la declaració de l’estat d’alarma el 14/03/2020 i fins el 30
/06/2021
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Dissetè. Gestió i justificació

El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les despeses de les actuacions
executades com a màxim el 30 de setembre de l’any 2021.
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D'acord amb la base 28 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, el beneficiari, per causes degudament motivades pot
sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la justificació, en els termes
establerts a l'article 70.1 del Reglament de la Llei general de subvencions.
Transcorregut el termini establert, i si és el cas, el de la pròrroga, sense justificació, s'ha de
requerir al beneficiari per tal que la presenti en els termes establerts en l'article 70.3 del
Reglament de la Llei general de subvencions.
Una vegada finalitzat el termini fixat al requeriment sense justificació ni al·legació, s'inicia el
procediment per a la declaració de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.

1. Forma de justificació

Per justificar el compliment de les condicions establertes en la concessió de les subvencions,
el beneficiari ha de presentar el formulari de justificació segons model normalitzat disponible a
la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, que inclou els següents apartats i
documentació a annexar:

a. Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
b. Memòria final de les activitats realitzades especificant el grau d’assoliment dels
objectius.
c. Factures de les despeses.
d. Comprovants de pagament de les factures.
e. Les nòmines i els TC1 i TC2 dels sis mesos de contracte, on constin els
treballadors/es objecte de la subvenció.
f. Els comprovants bancaris del pagament de la nòmina com de la Seguretat Social,
així com del pagament de l'IRPF descomptat.
g. En el cas de la justificació del personal d'estructura, certificat d'Intervenció de
l'entitat, on es detallin les tasques portades a terme en relació amb el COVID i el
percentatge que s'imputa.
h. Balanç econòmic de l’activitat subvencionada amb el desglossament de totes les
despeses i l’acreditació d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració, ens públics o privats,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
i. Relació de despeses en la qual consti la identificació del creditor (NIF i nom), data
d’emissió, descripció de la despesa, import de la factura i data de pagament o
reconeixement de l’obligació.
j. En els supòsits de despeses superiors a les quantitats establertes pels contractes
qualificats com a menors, d’acord amb la Llei vigent de contractes del sector
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j.
públic, cal la justificació del compliment de la previsió de l’article 31.3 de la Llei 38
/2003 general de subvencions. En aquest cas, el beneficiari ha d’emplenar el
certificat addicional de l’annex 1 de la justificació.

L’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona es
reserva el dret a demanar al beneficiari de l’ajut o subvenció les factures acreditatives de les
despeses produïdes corresponents als conceptes pels qual hagi rebut l’ajut o subvenció.
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A més, cal presentar la justificació documental de la difusió feta del finançament de la
Diputació de Tarragona; a totes les activitats subvencionades cal fer-ne menció explícita.

Divuitè. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 50% de l'import atorgat
quan es dicta la corresponent resolució de concessió.
Un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada, es pagarà el 50% restant.
L'import d'aquest segon pagament s'ajustarà a la quantia resultant de la liquidació de la
subvenció.

Dinovè. Graduació per incompliment

Els criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades en la
concessió de les subvencions són les que disposa la base 25.4 de les Bases Generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.

Vintè. Exigència de recursos propis

No es preveu l’exigència de recursos propis

Vint-i-unè. Règim jurídic general aplicable

Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms (BOPT 27/02/2019, inserció 2019/2028); Decret 179/1995, de 13 de
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juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques.
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Vint-i-dosè. Règim de recursos

Si es vol impugnar aquesta convocatòria i les resolucions i actes dictats en execució d’
aquesta convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratius davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos des de l’endemà a la seva publicació, i amb caràcter potestatiu mitjançant recurs de
reposició davant de l’òrgan de la Diputació de Tarragona que els ha dictat (o bé davant de l’
òrgan delegant en cas que el que els ha dictat hagi actuat per delegació), en el termini d’un
mes des de la publicació.
2. Autoritzar el crèdit corresponent a la convocatòria, per import de 3.000.000 € a càrrec de
l'aplicació pressupostària 8040/241/46209.
3. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la convocatòria a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
4. Publicar l'acord a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
5. Comunicar l'acord a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
10. APROVAR EL PLA D’OCUPACIÓ D’OFICIS PER LA CORPORACIÓ 2020, DINS DEL PLA
DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ 2020, I APROVACIÓ DELS CRITERIS D’ACCÉS AL PLA D’
OCUPACIÓ D’OFICIS PER LA CORPORACIÓ 2020.
De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
Des de l’any 2013, la Diputació de Tarragona aprova i executa el Pla de Foment de l’Ocupació,
que consta de 10 plans d’ocupació comarcals, plans d’ocupació corporatius i plans d’ocupació
dels parcs naturals.
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Atesa la bona acollida d’aquesta iniciativa al territori, i amb l’afany de seguir contribuint a la
creació d’ocupació, mitjançant projectes ocupacionals distribuïts pel territori, en el pressupost
2020 s’ha previst renovar aquest Pla amb la realització de 10 plans d’ocupació comarcals i
plans d’ocupació corporatius, destinats a cobrir necessitats concretes.
Aquest Pla d’Ocupació neix després de detectar les necessitats de diferents serveis, àrees i
unitats de la Diputació de Tarragona, en què es gestionen edificis, equips de suport, materials,
muntatges d’esdeveniments i trasllats de mobiliari en espais de treball, entre altres.
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Les persones destinatàries d’aquest pla d'ocupació seran aturats/des i en la seva selecció s’
aplicaran els Criteris d’accés al Pla d’Ocupació d’Oficis per la Corporació 2020 que consten
com a annex a l’acord.
El Pla d’Ocupació d’Oficis per la Corporació 2020 tindrà una durada de 6 mesos i estarà format
per 9 persones amb la categoria d’APL – Assistent de serveis.
El cost total del projecte és de 114.854,08€, amb el desglossament següent:

Núm. Projecte
comptable

2020.840.02

PROJECTE

8040.241.131
Retribucions
contractes
temporals

8040.241.16000.01
Seguretat Social

TOTALS

Pla de Foment de l’
Ocupació 2020
(Pla d’Ocupació d’Oficis per
la Corporació 2020)

86.955,77 €

27.898,31 €

114.854,08 €

Les persones seleccionades per treballar dins del Pla d’Ocupació d’Oficis per la Corporació
2020 s’adscriuran a Serveis Generals i Gestió de Centres (Tarragona, Reus i Tortosa), i
aquests designaran el personal responsable que en farà el seguiment.
Les persones participants en aquest projecte realitzaran tasques de: trasllat, càrrega i
descàrrega de mobiliari, instruments i material divers, així com suport a les tasques d’
adequació d’espais, organització de magatzems, ordenança i recepció.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el Pla d'Ocupació d'Oficis per la Coporació 2020, en el marc del Pla de Foment de
l'Ocupació 2020, format per 9 persones amb la categoria d'assistents de serveis (APL) i una
durada de 6 mesos.
2. Aprovar els Criteris d'accés al Pla d'Ocupació d'Oficis per la Corporació 2020, que consten a
l'expedient i annex a l'acord.
3. Comunicar l’acord que s’adopti a Serveis Interns, Gestió de Centres, la Intervenció General i
al Gabinet de Presidència i Planificació.
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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 el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de l’
endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
11. APROVAR EL PROJECTE MODIFICAT DE LES OBRES DE LES INSTAL·LACIONS DE
XARXES DE CALOR AMB CALDERES DE BIOMASSA PELS DIFERENTS MUNICIPIS DINS
EL PROJECTE “XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA”
(LOT 1), COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
(FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE
CATALUNYA 2014-2020, OBJECTIU D’INVERSIÓ EN CREIXEMENT I OCUPACIÓ, DINS L’
EIX 4 I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES SUBSCRIT
AMB L'EMPRESA SURIS, SL.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per Acord de la Junta de Govern de data 10 de maig de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert simplificat de les obres de les instal·lacions de
xarxes de calor amb calderes de biomassa pels diferents municipis dins el Projecte “Xarxa de
calor de proximitat de la Diputació de Tarragona” Lots 1,2 i 3, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació, dins l’eix 4, amb
un pressupost base de licitació d'1.979.326,86 euros (IVA inclòs).
2. Per decret de Presidència número 2019-0003467 de 22 d’agost de 2019, es va adjudicar el
lot 1 del contracte de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de
biomassa pels diferents municipis dins el Projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació
de Tarragona", cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en
creixement i ocupació, eix 4, pels municipis de La Sénia, Horta de Sant Joan i Gandesa a l’
empresa SURIS, SL per un import de SIS-CENTS TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS VUITANTANOU euros amb UN cèntim (636.989,01 €) IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 8 d’
octubre de 2019.
3. En data 20 de febrer de 2020, el responsable del contracte va informar que durant l’execució
de les obres s'havien produït una sèrie de circumstàncies que feien necessària la modificació
dels projectes i del contracte, per causes imprevistes. Va justificar les modificacions
necessàries i va sol·licitar l'autorització per a la redacció dels projectes modificats i la posterior
modificació del contracte.
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4. Per decret de Presidència 2020-0001653 de 19 de maig de 2020, es va autoritzar a l'equip
director de les obres, responsable del contracte, la redacció dels projectes modificats del Lot 1
(La Sénia, Horta de Sant Joan i Gandesa) de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor
amb calderes de biomassa pels diferents municipis dins el Projecte "Xarxa de calor de
proximitat de la Diputació de Tarragona", cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020,
objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4, tenint en compte que el pressupost dels
projectes modificats no podien superar el 50% del pressupost inicial (IVA exclòs) segons el
previst en l’art. 205 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
5. En data 30 de Juny de 2020, el cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública i Enginyeria
Municipal ha presentat els projectes modificats del Lot 1 (La Sénia, Horta de Sant Joan i
Gandesa) de les obres per a la implantació del projecte “Xarxa de calor de proximitat de la
Diputació de Tarragona”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
de la Unió Europea en el marc PO FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en
creixement i ocupació, eix 4, amb uns pressupostos d'execució per contracta de 261.013,42
euros (increment 19,84%), 225.476,55 euros (increment 26,21%) i 218.071,70 euros (increment
8,66 %), respectivament. El major cost del total del Lot 1 és de 107.399,84 euros (increment
17,99%) per tant, les modificacions que proposa el responsable del contracte compleixen amb
els requisits que estableix l’art. 205 de la LCSP no s’altera la naturalesa global del contracte i el
seu import no excedeix del 50% del preu inicial del contracte.
6. En els projectes modificats consta la signatura del representant de la empresa adjudicatària
del contracte de les obres, mitjançant la qual accepten la modificació del projecte i donen
conformitat a l'execució de les obres aplicant al pressupost de contracta la mateixa baixa
efectuada en el contracte primitiu. Amb aquesta conformitat es dona per efectuat el requisit del
tràmit d'audiència al contractista previst als articles 207 i 242 de la LCSP.
Fonaments de dret
1. La modificació dels contractes es regula als articles 203 al 207 de la LCSP i a l’article 242 de
la mateixa llei pel que fa als contractes d’obra.
2. De conformitat amb l’article 109.3 de la LCSP quan, com a conseqüència d’una modificació
del contracte, experimenti variació el preu del mateix, s’hauràde reajustar la garantia, perquè
guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat.
3. La competència per aprovar l'aprovació del projecte modificat i la modificació del contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidència
efectuada per decret de Presidència núm. 2019-0003370 de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar els projectes modificats corresponents al Lot 1 (municipis de La Sénia, Horta
de Sant Joan i Gandesa) de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de
biomassa pels diferents municipis dins el Projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació
de Tarragona”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’
inversió en creixement i ocupació, dins l’eix 4, amb uns pressupostos d'execució per contracte
de 261.013,42 € (IVA exclòs), 225.476,55 € (IVA exclòs) i 218.071,70 € (IVA exclòs),
respectivament.
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Segon. Modificar el contracte del lot 1 de les obres d'instal·lació de xarxes de calor amb
calderes de biomassa pels diferents municipis dins el Projecte “Xarxa de calor de proximitat de
la Diputació de Tarragona, subscrit amb l'empresa SURIS, SL, amb un major cost de CENT
CATORZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (
114.562,78 €) IVA inclòs, resultant un import del preu del contracte de 751.551,79 € (IVA
inclòs), una vegada aplicat el coeficient de baixa d’adjudicació del 11,84%.
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Tercer. Autoritzar i Disposar l'import de la modificació de 114.562,78 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1200 / 425 / 65000 del pressupost de la Diputació amb núm. d'operació
2020020449.
Quart. Requerir a l'empresa SURIS, SL perquè en el termini de 10 dies a comptar des del dia
següent al que rebi la notificació de la resolució, constitueixi una garantia complementària, per
un import de CINC MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (
5.728,14 €) corresponent al 5% de l'increment de l'import d'adjudicació, que juntament amb la
garantia definitiva constituïda per a respondre del contracte principal, respondrà de la correcta
execució de les obres del projecte modificat.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant i formalitzar el contracte modificat
d’acord amb l’establert en l’article 203 de la LCSP.
Sisè. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.
Setè. Comunicar-ho a l'Àrea d'Assistència Municipal, a la Intervenció General i a la Unitat de
Patrimoni.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
12. APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 14 I ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D’OBRA) DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LES TRAVESSERES DE LA
SECUITA. CARRETERES T-223 I TV-2231.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2018-0003423, 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 TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., per un import d'UN
MILIÓ CENT QUARANTA-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS (1.145.724,80 €) IVA inclòs. Aquest contracte es va formalitzar el dia 30 de
novembre de 2018.
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2. Per decret de Presidència núm. 2019-0003360 de data 14 d’agost de 2019, es va autoritzar
al director facultatiu de les obres del Projecte de condicionament de les travesseres de la
Secuita, carreteres T-223 i TV-2231, a iniciar l’expedient de modificació del projecte de les
obres esmentades.
3. Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 19 de novembre de 2019, es va aprovar el
projecte modificat de les obres de condicionament de les travesseres de la Secuita, carreteres
T-223 i TV-2231, així com la modificació del contracte subscrit amb l’empresa TECNOLOGIA
DE FIRMES, SA, amb un major cost de DOS-CENTS SIS MIL CENT NORANTA-QUATRE
EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (206.194,37 €), IVA inclòs, resultant un import total del
preu del contracte d’UN MILIÓ TRES-CENTS CINQUANTA-UN MIL NOU-CENTS DINOU
EUROS AMB DISSET CÉNTIMS (1.351.919,17 €), IVA inclòs, una vegada aplicat el coeficient
de baixa d’adjudicació del 20,12461%. Aquest contracte modificat es va formalitzar el dia 18 de
febrer de 2020.
4. En data 27 de març de 2020, representants de la Diputació de Tarragona i de l’empresa
adjudicatària TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. van signar l’Acta de recepció de les esmentades
obres, en la que es fa constar que la l'obra s'ha executat d'acord amb els termes del contracte i
que, a simple vista, es troben en bon estat. La data de signatura de l'Acta de recepció de les
obres determina l’inici del termini de garantia de l’obra de dos (2) anys.
5. L’Àrea del Servei d’Assistència al Territori ha presentat per a la seva tramitació, la certificació
núm. 14 i final d’obra, per un import de 44.271,00 euros (IVA inclòs) emesa per l'equip director
de l'obra. L’import de les obres executades és de 1.312.729,35 € (IVA inclòs), el que suposa un
decrement respecte a l’import d’adjudicació de 39.189,82 euros (2,89%). A l'expedient també
consta el certificat de correcta execució.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (d'ara en endavant LCSP), en el termini de tres mesos comptats a
partir de la recepció, l'òrgan de contractació ha d'aprovar la certificació final del contracte de les
obres executades.
2. La medició general i la certificació final de les obres es regulen en l'article 166 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098
/2001, de 12 d'octubre.
3. La competència per a l'aprovació de la certificació final d'aquest contracte correspon a la
presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern, efectuada
per decret núm. 2019-0003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 14 i última (certificació final) del contracte de les obres de
condicionament de les travesseres de la Secuita, carreteres T-223 i TV- 2231 per un import de
QUARANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS (44.271,00 €) IVA inclòs.
Segon. Imputar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3020-453-61979 del pressupost de la Diputació.
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Tercer. Disposar que, per part de la direcció facultativa de les obres, s’emeti amb l’antelació
prevista a la finalització del termini de garantia, que és de dos (2) anys, i en els termes
previstos en l’article 243.3 de la LCSP, el corresponent informe sobre l’estat de les obres que
de ser favorable determinarà la devolució o cancel·lació de la garantia, la liquidació del
contracte, i en el seu cas la tramitació del pagament de les obligacions pendents.
Quart. Notificar-ho a l’empresa TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A.
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Cinquè. Comunicar-ho al director facultatiu de les obres, a l'Àrea de Servei d’Assistència al
Territori, a la Intervenció General, i a la Unitat de Patrimoni.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
13. DECLARAR DESERT L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
DOS VEHICLES AMB DESTINACIÓ A LA SECCIÓ D’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI D’
ASSISTÈNCIA AL TERRITORI DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, I APROVAR UN NOU
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2020-0001084 de data 5 d’abril de 2020, es va aprovar
l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de dos vehicles
amb destinació a la secció d'explotació del servei d’assistència al territori de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 77.440,00 €. (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Mesa de contractació, en data 3 de juny de
2020, va examinar la documentació administrativa (sobre 1) aportada per l’únic licitador
presentat, l'empresa Motor 23, S.A., i va acordar admetre'l. Seguidament la secretaria de la
Mesa va explicar que aquesta empresa havia presentat en el sobre de documentació
administrativa un document anomenat "oferta paxe" que estava encriptat.
A continuació, es va procedir a l’obertura del sobre 3 (criteris automàtics) però no es va trobar
cap document, tal com s’ha indicat anteriorment, l’empresa Motor 23, S.A havia inclòs dintre del
sobre 1 un document anomenat "oferta paxe" . La Mesa no va poder llegir l'oferta econòmica
perquè el format de l'arxiu "oferta.paxe" no estava desencriptat. Per donar sortida a aquesta
situació es va acordar que la secretària de la Mesa requerís a l'empresa el document de
justificació de registre amb l’empremta electrònica per desencriptar l'oferta i poder valorar.
3. En reunió de la Mesa de data 10 de juny, la secretària va explicar que l'empresa Motor 23, S.
A. no havia pogut proporcionar el document per desencriptar l'arxiu "oferta paxe" i, per tant, no
es considerava una plica vàlida. Tot seguit, la Mesa va acordar proposar a l'òrgan de
contractació l’exclusió de l'empresa Motor 23, S.A., declarar deserta la licitació i iniciar una
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nova tramitació de la contractació d’aquest subministrament, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, atès que el responsable del contracte va indicar que la necessitat dels vehicles
persistia i els plecs que l'havien de regir eren correctes.
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4. En data 23 de juny de 2020, el cap d’Àrea del Servei d’Assistència al Territori (SAT),
responsable del contracte, emet informe en el qual demana que es torni a licitar l'esmentada
contractació i proposen iniciar l’expedient per procediment negociat sense publicitat mantenint
les condicions del plec de prescripcions tècniques i la memòria justificativa i es proposa
convidar a quatre empreses que es troben amb capacitat per poder subministrar la tipologia de
vehicles previstos al plec.
5. La Unitat de Contractació i Expropiacions ha adaptat el Plec de clàusules administratives
particulars d'aquest contracte al procediment negociat, que juntament amb el Plec de
prescripcions tècniques, que han de regir la contractació del subministrament de dos vehicles
amb destinació a la secció d’explotació del SAT, amb un pressupost base de licitació de
77.440,00 (IVA inclòs).
6. L'1 de juliol de 2020, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la legalitat del
procediment negociat i del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
1. L’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP), a sensu contrari, estableix la possibilitat de declarar deserta una licitació
quan les ofertes o proposicions no siguin admissibles d’acord amb els criteris que consten en
els plecs que regeixen el contracte.
2. L'article 168.a.1 de la LCSP diu que els contractes que subscriguin les administracions
públiques es poden adjudicar mitjançant procediment negociat quan, després d'haver-se seguit
un procediment obert o restringit, les ofertes no siguin adequades, sempre que les condicions
inicials del contracte no es modifiquin substancialment.
3. La competència per a declarar desert aquest contracte i iniciar-lo novament pel procediment
negociat sense publicitat, correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019-0003370 de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Excloure de la licitació a l'empresa Motor 23, SA per no presentar document d'oferta
econòmica.
Segon. Declarar desert l'expedient de contractació, pel procediment obert, del subministrament
de dos vehicles amb destinació a la secció d’explotació del SAT (núm. 8004330008-20190015049) , amb un pressupost base de licitació de 77.440,00 € (IVA inclòs).
Tercer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat, signada en data 22 de juny de 2020,
pel cap d’Àrea del SAT i l’inici de l’expedient de contractació, pel procediment negociat, del
subministrament de dos vehicles amb destinació a la secció d’explotació del SAT (Exp. núm
8004330008-2020-005886), amb un pressupost base de licitació de 77.440,00 € (IVA inclòs).
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Quart. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb el Plec de
prescripcions tècniques, han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment
negociat sense publicitat.
Cinquè. Aplicar la despesa autoritzada pel finançament de la contractació, per procediment
obert, del subministrament de dos vehicles amb destinació a la secció d’explotació del SAT a
aquest contracte, per import de 77.440,00 € (IVA inclòs) que anirà amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2020-3060-453-63400 del pressupost de la Diputació.
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Sisè. Iniciar els tràmits del procediment negociat sense publicitat, invitant a quatre empreses
capacitades per realitzar l’objecte d’aquest contracte.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència Territori.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el
Perfil de contractant.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes
des del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant de la presidenta
de la Diputació.

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 28 de juliol de 2020 convenientment anonimitzada, en compliment de la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretària general
Pilar Sanchez Peña

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 16/09/2020 a les 09:02:36

