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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 9 de desembre de 2020
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 9 de desembre de 2020
Hora d'inici: 13:14
Hora de finalització: 13:31
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

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

Sessió ordinària celebrada a distància de conformitat amb les regles i instruccions aprovades
per Decret de Presidència núm. 2020-0001352 de data 28 d'abril de 2020.
Assisteix també el Sr. Tomas Carbonell Vila com a Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14
d'agost de 2019, els membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents
acords, tots ells per unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria general
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2020.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 1 de desembre de 2020.
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Serveis jurídics
2. DECLARAR EL DESISTIMENT EN UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL (EXP 2020-5733).
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
1. Antecedents administratius
1.Per escrit de data 18 de juny de 2020, la senyora XXX de l’entitat AMGEN SEGUROS
GENERALES Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A, en nom i representació de la senyora
XXX, en virtut de pòlissa de protecció jurídica, va presentar una reclamació de responsabilitat
patrimonial pels danys ocasionats, segons manifesta, en data 8 de novembre de 2019, sobre
les 19 hores, al vehicle marca Alfa Romeu, model 147, amb matrícula XXX, conduït per la
senyora XXX mentre circulava per la carretera TV-2035, a l’alçada del punt quilomètric 2,1 al
terme municipal de Nulles, a causa de l’impacte amb un porc senglar que va irrompre en la via
des del marge dret.
Es sol·licita una indemnització de 1.075,73 euros.
2. Mitjançant escrits de 29 de juny i 14 d’agost de 2020 es va concedir a la reclamant, en tots
els casos, el termini de 10 dies hàbils per esmenar les deficiències existents a l’escrit de
reclamació presentat, amb l'advertiment que en cas contrari no es tindria per acreditada la
representació en el procediment ni per acreditada degudament la signatura del representant i/o
reclamant en l’escrit de reclamació patrimonial, entre d’altres, i se la tindria per desistida 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 30 de juny i 20 d’agost de 2020 van ser notificats electrònicament a la interessada
tots aquests informes de defectes a esmenar sense obtenir resposta a aquests requeriments.
Fonaments de dret
1. 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 als articles 66, o, en el seu cas, 67 de la mateixa Llei, o d'altres
exigits a la legislació aplicable, s’ha de requerir a l’interessat que, en el termini de 10 dies,
esmeni la falta o acompanyi la documentació que manca, amb indicació que si no ho efectua se’
l tindrà per desistit de la seva petició, disposant també que caldrà resolució expressa que ho
declari.
2. 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.
3. L'article 5.3 de la Llei 39/2015 estableix que per presentar sol·licituds en nom d'una altra
persona s'haurà d'acreditar la representació.
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4. L'article 5.4 de la Llei 39/2015, al seu torn, preveu que la representación podrà acreditar-se
per mitjà de qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
5. L'article 5.6 de la mateixa Llei disposa que la falta o insuficient acreditació de la
representació no impedirà que es tingui per realitzat l'acte de què es tracti, sempre que la
representació s'aporti o bé s'esmeni el defecte en un termini de deu dies que l'òrgan
administratiu ha de concedir a tal efecte, o d'un termini superior quan les circumstàncies del
cas ho requereixin.
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6. L’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, disposa que els documents que els interessats dirigeixen als
òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se mitjançant alguna de les formes
que la citada normativa regula expressament.
7. En el supòsit de fet, tal com es pot comprovar a l’expedient, la reclamant malgrat ha rebut
totes les notificacions electròniques, en dates 30 de juny i 20 d’agost 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.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- No tenir per esmenat el defecte de manca d'acreditació de la representació i, per
tant, no tenir per efectuada la designació de l’entitat AMGEN SEGUROS GENERALES
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A, com a representant de la senyora XXX.
2.- Declarar el desistiment de la senyora XXX en la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada en el seu nom i representació per part de l’entitat AMGEN
SEGUROS GENERALES Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A, per no haver-se
esmenat els defectes de la reclamació en el termini atorgat i declarar finalitzat el
procediment i l’arxiu de les actuacions.
3.- Notificar aquesta resolució a l’entitat AMGEN SEGUROS GENERALES Compañía
de Seguros y Reaseguros, S.A.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
3. DECLARAR EL DESISTIMENT EN UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL (EXP 2020-9380).
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. Antecedents administratius

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/01/2021 a les 14:29:05

1. En data 7 d’agost de 2020 es va registrar d'entrada al Registre General de la Diputació de
Tarragona un escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial interposat per la senyora XXX,
sembla ser, en representació de les senyores XXX i XXX (d’acord amb l’escrit adjuntat a la
instància electrònica on no consta cap adreça a efectes de notificacions), per l’aparició d’uns
desperfectes en l’immoble ubicat al carrer de la Font, número 24 de l’Espluga de Francolí per
les obres realitzades per la Diputació de Tarragona consistents en la construcció de la vorera al
costat del riu Francolí a causa dels aiguats.
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Segons aquest escrit de reclamació, s’indica expressament com a canal de notificació escollit l’
electrònic.
2. Mitjançant escrits de 21 de setembre i 22 d’octubre de 2020 es va concedir a la reclamant,
en tots els casos, el termini de 10 dies hàbils per esmenar les deficiències existents a l’escrit de
reclamació presentat, amb l'advertiment que en cas contrari no es tindria per acreditada la
representació en el procediment ni per acreditada la titularitat del bé immoble, entre d’altres, i
per desistida 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 26 de setembre i 2 de novembre de 2020 es té per notificats electrònicament a la
interessada tots aquests informes de defectes a esmenar sense obtenir resposta a aquests
requeriments. En el primer cas, la notificació electrònica consta com acceptada i en el segon
com a rebutjada.
Fonaments de dret
1. 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 als articles 66, o, en el seu cas, 67 de la mateixa Llei, o d'altres
exigits a la legislació aplicable, s’ha de requerir a l’interessat que, en el termini de 10 dies,
esmeni la falta o acompanyi la documentació que manca, amb indicació que si no ho efectua se’
l tindrà per desistit de la seva petició, disposant també que caldrà resolució expressa que ho
declari.
2. 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.
3. L'article 5.3 de la Llei 39/2015 estableix que per presentar sol·licituds en nom d'una altra
persona s'haurà d'acreditar la representació.
4. L'article 5.4 de la Llei 39/2015, al seu torn, preveu que la representación podrà acreditar-se
per mitjà de qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
5. L'article 5.6 de la mateixa Llei disposa que la falta o insuficient acreditació de la
representació no impedirà que es tingui per realitzat l'acte de què es tracti, sempre que la
representació s'aporti o bé s'esmeni el defecte en un termini de deu dies que l'òrgan
administratiu ha de concedir a tal efecte, o d'un termini superior quan les circumstàncies del
cas ho requereixin.
6. L’article 41.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú i de les
Administracions Públiques (LPACAP): “Cuando el interesado o su representante rechace la
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notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose
las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y
siguiéndose el procedimiento”.
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En aquest sentit, l’article 43.2 LPACAP disposa que “Las notificaciones por medios electrónicos
se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido
diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su
contenido”.
7. En el supòsit de fet, tal com es pot comprovar a l’expedient, la reclamant malgrat es té per
notificada electrònicament, en dates 26 de setembre i 2 de novembre 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.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- No tenir per esmenat el defecte de manca d'acreditació de la representació i, per
tant, no tenir per efectuada la designació de la senyora XXX, com a representant de les
senyores XXX i XXX.
2.- Declarar el desistiment de les senyores XXX i XXX en la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada en el seu nom i representació per part de la
senyora XXX, per no haver-se esmenat els defectes de la reclamació en el termini
atorgat i declarar finalitzat el procediment i l’arxiu de les actuacions.
3.- Notificar aquesta resolució a la senyora XXX, a l’adreça electrònica per ella
facilitada.
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.

PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT
Regió del Coneixement
4. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA URV EN L’ÀMBIT DEL CONVENI MARC 2020-2023.
PROJECTE 2020/06: “AGROBIOTIC. VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES DE LA
INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA PER L'OBTENCIÓ DE COMPOSTOS BIOACTIUS AMB
PROPIETATS BACTERICIDES I FUNGICIDES".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
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es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
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El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “AGROBIOTIC. Valorització de
subproductes de la indústria agroalimentària per l’obtenció de compostos bioactius amb
propietats bactericides i fungicides”.
En data 18 de novembre de 2020 (RE 1-2020-031461-2) la rectora de la URV ha presentat la
sol·licitud de subvenció pel projecte “AGROBIOTIC. Valorització de subproductes de la
indústria agroalimentària per l’obtenció de compostos bioactius amb propietats bactericides i
fungicides” que s’acompanya amb una declaració relativa als recursos humans adscrits al
projecte.
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes
Autònoms
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de règim jurídic del
sector públic, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “AGROBIOTIC.
Valorització de subproductes de la indústria agroalimentària per l’obtenció de compostos
bioactius amb propietats bactericides i fungicides”, d’acord amb el Conveni Marc URV 20202023, exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/06: “AGROBIOTIC. Valorització de
subproductes de la indústria agroalimentària per l’obtenció de compostos bioactius amb
propietats bactericides i fungicides”
Pressupost elegible: 5.000,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 5.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible.

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

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

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

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

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

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

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del
logotip corresponent.

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

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
5. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/03: “ COMUNICACIÓ DE LA CIÈNCIA DE LA
CATALUNYA SUD".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
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La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Comunicació de la Ciència de la
Catalunya Sud”.

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 EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

En data 16 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-030981-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “Comunicació de la Ciència de la Catalunya
Sud” que s’acompanya amb un ofici de presentació.
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “Comunicació
de la Ciència de la Catalunya Sud”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici
2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/03: “Comunicació de la Ciència de la Catalunya
Sud”
Pressupost elegible: 46.000,00 euros
% concedit: 43,48 %
Import concedit: 20.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible
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Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

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

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

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

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

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

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

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

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Vuitè.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
6. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA URV EN L’ÀMBIT DEL CONVENI MARC 2020-2023.
PROJECTE 2020/01: “INCIDÈNCIA DE LA BIOECONOMIA CIRCULAR A LA PROVÍNCIA DE
TARRAGONA: IDENTIFICACIÓ DELS SECTORS MÉS IMPORTANTS EN GENERACIÓ DE
RIQUESA I OCUPACIÓ".

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 EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Incidència de la Bioeconomia
Circular a la província de Tarragona: identificació dels sectors més importants en generació de
riquesa i ocupació”.
En data 15 d’octubre de 2020 (RE 1-2020-027354-2) el Rectorat de la URV ha tramès la
sol·licitud de subvenció pel projecte “Incidència de la Bioeconomia Circular a la província de
Tarragona: identificació dels sectors més importants en generació de riquesa i ocupació”.
En data 16 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031022-2) l’entitat ha enviat un
document d’esmena parcial a la sol·licitud presentada.
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.
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Fonaments de dret

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 EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “Incidència de
la Bioeconomia Circular a la província de Tarragona: identificació dels sectors més importants
en generació de riquesa i ocupació”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici
2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/01: “Incidència de la Bioeconomia Circular a la
província de Tarragona: identificació dels sectors més importants en generació de
riquesa i ocupació”
Pressupost elegible: 13.000,00 euros
% concedit: 81,54 %
Import concedit: 10.600,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible.

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

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

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

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

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

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

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del
logotip corresponent.

Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells,
tríptics, opuscles i altres elements de divulgació on es constati el suport de la Diputació
de Tarragona.
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El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus organismes autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
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La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Vuitè.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
7. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA URV EN L’ÀMBIT DEL CONVENI MARC 2020-2023.
PROJECTE 2020/05: “APROVECHAMIENTO Y REVALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DEL CAMP DE TARRRAGONA: POTENCIAL
PREBIOTICO (TARRACO-BIOTICS).
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De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Aprovechamiento y Revalorización
de subproductes del Sector Agroalimentario del Camp de Tarragona: Potencial Prebiótico
(TARRACO-BIOTICS)”.
En data 18 de novembre de 2020 (RE 1-2020-031452-2) la rectora de la URV ha presentat la
sol·licitud de subvenció pel projecte “Aprovechamiento y Revalorización de subproductes del
Sector Agroalimentario del Camp de Tarragona:Potencial Prebiótico (TARRACO-BIOTICS)”
que s’acompanya amb una declaració relativa a l’adscripció de personal al projecte.
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

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 EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “
Aprovechamiento y Revalorización de subproductes del Sector Agroalimentario del Camp de
Tarragona: Potencial Prebiótico (TARRACO-BIOTICS)”, d’acord amb el Conveni Marc URV
2020-2023, exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/05: “Aprovechamiento y Revalorización de
subproductos del Sector Agroalimentario del Camp de Tarragona: Potencial Prebiótico
(TARRACOBIOTICS)”
Pressupost elegible: 4.706,94 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 4.706,94 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible

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

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

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

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

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

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

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del
logotip corresponent.

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

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
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La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
8. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/04: “LA BIOMASSA LIGNOCEL·LULÒSICA:
UNA ALTERNATIVA A LES FONTS PETROQUÍMIQUES. BASE PER A BIOREFINERIES
LOCALS EN MUNICIPIS AMB RECURSOS FORESTALS".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
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Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
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La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “La biomassa lignocel·lulòsica: una
alternativa a les fonts petroquímiques: Base per a biorefineries locals en municipis amb
recursos forestals”.
En data 18 de novembre de 2020 (RE 1-2020-031439-2) la rectora de la URV ha presentat la
sol·licitud de subvenció pel projecte “La biomassa lignocel·lulòsica: una alternativa a les fonts
petroquímiques. Base per a biorefineries locals en municipis amb recursos forestals”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
- Ofici de la URV de presentació de la sol·licitud
- Adscripció del personal al projecte
- Anunci de la convocatòria d’una beca pel projecte
- Fulls de dedicació del personal adscrit al projecte
- Normativa de la Fundació URV per a les beques de projecte
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “La biomassa
lignocel·lulòsica: una alternativa a les fonts petroquímiques . Base per a biorefineries locals en
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municipis amb recursos forestals”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici
2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/04: “La biomassa lignocel·lulòsica: una
alternativa a les fonts petroquímiques. Base per a biorefineries locals en municipis amb
recursos forestals”
Pressupost elegible: 14.300,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 14.300,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible
Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.

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

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

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

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

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

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

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del
logotip corresponent.

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

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
9. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/08: “LA COMPETÈNCIA DIGITAL
CIUTADANA. CAP A UNA BRETXA DIGITAL 0. CREACIÓ I FORMACIÓ DE COMUNITATS
DE PRÀCTICA.TERRES DE L'EBRE".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
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La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “La competència digital ciutadana.
Cap a una bretxa digital 0. Creació i formació de comunitats de pràctica. Terres de l’Ebre”.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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En data 18 de novembre de 2020 (RE 1-2020-031474-2) la rectora de la URV ha presentat la
sol·licitud de subvenció pel projecte “La competència digital ciutadan.Cap una bretxa digital 0.
Creació i formació de comunitats de pràctica. Terres de l’Ebre”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
- Convocatòria de vacant
- Declaració relativa als recursos humans adscrits al projecte
- Full de dedicació horària mensual del personal
- Normativa d’adscripció (Conveni col·lectiu d’oficines i despatxos)
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “La
competència digital ciutadana. Cap a una bretxa digital 0. Creació i formació de comunitats de
pràctica. Terres de l’Ebre”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici 2020, en els
termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/08: “La competència digital ciutadana. Cap a
una bretxa digital 0. Creació i formació de comunitats de pràctica. Terres de l’Ebre”

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/01/2021 a les 14:29:05

Pressupost elegible: 13.425,19 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 13.425,19 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible
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Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

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

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del
logotip corresponent.

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

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
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produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
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Setè.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
10. APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ARQUEBISBAT DE
TARRAGONA PER A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL
DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. L’església parroquial de Sant Miquel de l’Espluga de Francolí requereix la realització d’unes
obres de rehabilitació que consisteixen en el reforç de la coberta i part del creuer i la neteja de
els teulades. La coberta té elements en mal estat que són estructurals i s’han de substituir per
evitar un deteriorament més greu. Per altra part la neteja de les teulades s’ha de dur a
terme per evitar el trencament de teules i la posterior filtració d’aigua a la zona de l’extradós de
la coberta.
2. El pressupost d’aquesta rehabilitació és de 84.919,49 € i degut a l’elevat import, l’
Arquebisbat ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Tarragona mitjançant una
subvenció nominativa (RE 1-2019-042518-1, de 19 de desembre de 2019).
3. Els serveis tècnics del Servei d’Assistència Municipal – Arquitectura (expedient e-gov 20190001781) han informat favorablement la subvencionabilitat d’aquest projecte.
4. En la sol·licitud tramesa per l'Arquebisbat de Tarragona hi consta que el termini d'execució
de l'obra serà el 31 de desembre de 2019, però aquesta sol·licitud no es va poder tamitar atès
que prèviament es va canviar la denominació de l'aplicació pressupostària, 2010-336-7804102, on constava Conveni Diputació, Arquebisbat i Ajuntament de l'Espluga de Francolí- Millores
església per SN Arquebisbat Tarragona, millores església Espluga de Francolí, canvi que es va
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acordar en la modificació de crèdit número 5 aprovada pel Ple del 23 de juliol de 2020. Per la
qual cosa tant la tramitació d'aquesta subvenció com l'execució i justificació han sofert un retard
considerable respecte les dates de sol·licitud.
5. L’Arquebisbat de Tarragona compleix tots els requisits establerts a la normativa reguladora
per obtenir la condició de beneficiari, així mateix ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social,
mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. I s’ha comprovat que no
és deutor, per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
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6. L’Arquebisbat de Tarragona manifesta que té un IVA no deduïble
7. La Diputació de Tarragona, considera important millorar el patrimoni dels municipis de la
demarcació en especial, com passa en aquest cas, quan són monuments emblemàtics i d’
especial importància pel municipi.
8. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries públiques
que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa
vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona i a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès
social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a
necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el
sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
9. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010-336-78041-02, amb un import de 35.000 € per aquest beneficiari i per
aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Arquebisbat de Tarragona una subvenció per les obres de restauració de
l’església de l’Espluga de Francolí en els termes següents:

Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona.
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Municipi: Tarragona
Concepte: Obres de restauració de l’Església de Sant Miquel de l’Espluga de Francolí
Pressupost Elegible: 84.919,49 €
% concedit: 41,22%
Import concedit: 35.000,00 €
Aplicació pressupostària: 2010/336/78041-02
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No són subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part del sol·licitant de la
subvenció.

Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i
la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit a l’
activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis de
justificació).
- Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas,
en compliment de la Base 23.2 de les generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3 de la Llei general de subvencions.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
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El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de setembre de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de desembre de l’any
2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d’acord amb la base 27 de
les Bases generals de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del
Reglament de la LGS.
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El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa realitzada
fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a complir
amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública. L’incompliment pel
beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència
que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.

Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.

Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l’actuació.

Setè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones

Vuitè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
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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.
11. APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A UNIÓ DE PAGESOS
DE CATALUNYA PER A L'ORGANITZACIÓ DEL XIIIÈ CONGRÉS NACIONAL, ANY 2020.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. En data 10 de setembre de 2020 (RE 1-2020-023598-2) la Unió de Pagesos tramet una
sol·licitud a la Diputació demanant la col·laboració per dur a terme el XIIIè Congrés Nacional, a
la localitat de Falset. L’objectiu del Congrés es debatre la situació del sector agrari català i
definir les prioritats del sector, enfocat en dues ponències: Organització interna i Política agrària.
2. En data 29 d’octubre de 2020 (RE 1-2020-029032-2) la Unió de Pagesos tramet a la
Diputació de Tarragona el pressupost definitiu d’aquest projecte per un import de 23.000 €.
3. La Unió de Pagesos de Catalunya compleix tots els requisits establerts a la normativa
reguladora per obtenir la condició de beneficiari, així mateix, ha acreditat documentalment que
està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat
Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent i s’ha comprovat
que no és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Unió de Pagesos de Catalunya manifesta que té un IVA no deduïble.
5. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb les diferents entitats per possibilitar la
realització d’activitats culturals amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i difusió de la
cultura a la demarcació de Tarragona.
6. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries públiques
que te establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat, d’acord amb la normativa
vigent, d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de la demarcació,
les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a
necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el
sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona de l’any 2020, existeix l’aplicació
pressupostaria 2010/410/48117, amb un import de 15.000 euros per aquest beneficiari i per
aquest objecte.

Fonaments de dret
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1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
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4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Unió de Pagesos de Catalunya una subvenció per a dur a terme el XIIIè
Congrés Nacional, en els termes següents:
Beneficiari: Unió de Pagesos de Catalunya
Municipi: Barcelona
Concepte: XIIIè Congrés Nacional, any 2020
Pressupost Elegible: 23.000 €
% concedit: 65,22 %
Import concedit: 15.000 €
Aplicació pressupostària: 2020/ 2010/410/48117
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part del sol·licitant de la
subvenció.

Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor de l’ens detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat,
amb el vistiplau del president, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Declaració responsable sobre subvencions rebudes, annex 2 de l’expedient de justificació.
- Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas,
en compliment de la Base 23.2 de les generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3 de la Llei general de subvencions.
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- Còpia, degudament confrontada de les factures o certificacions d’obra corresponents a totes
les despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de
la relació classificada de despeses o informe d’auditor.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió de logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada és de l'1 de gener al 29 de febrer de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa és de tres mesos des de la data de l’
acord de concessió.

El beneficiari pot sol·licitar pagament parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa realitzada
fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes de l’art. 44 i següents de la Llei 38/2003, general de subvencions i
també, d’acord amb la base 8 de les Bases generals de Subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions sobre transparència i accés a la
informació pública. L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb
la legislació sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència
que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L´import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27.02.2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l’actuació.
Setè.- Ordenar la remisió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
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Vuitè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
12. ESMENAR UNA ERRADA MATERIAL DETECTADA A L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN
NÚM. 2020-0000556 EN RELACIÓ A AUTORITZAR EL CANVI DE DESTÍ D'UNA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE LA CANONJA. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Junta de Govern de data 24 de novembre de 2020, va autoritzar el canvi de destí d'una
subvenció concedida a l'Ajuntament de la Canonja, d'acord amb la convocatòria per a
inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o
patrimonials i de valor cultural, de l'any 2019.
2. En l'esmentat acord s'ha detectat que, per una errada material, es va fer constar que els
imports del pressupost elegible i del pressupost mínim a executar eren de 11.000,19 euros,
amb un percentatge de concessió del 70% quan el que corresponia era que aquest import,
només, constés com a pressupost elegible i que l'import de 7.142,86 euros constés com a
pressupost mínim a executar.
Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques estableix, pel que fa a la revocació d'actes i rectificació d'errors, que
"... les Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància
dels seus interessats, els errors materials, de fet o artimètics existents en els seus actes"
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Esmenar l'errada material en l'acord núm. 2020-0000556 pel que fa a l'import que hi
figura com a pressupost mínim a executar, en el sentit següent:
On diu:
Nou concepte subvencionat: Treballs de moviments de terres associats a l'excavació
arqueològica dins dels terrenys de la finca del Mas de l'Abeurador.
Nou pressupost presentat: 11.000,19 euros
Pressupost mínim a executar: 11.000,19 euros
% concedit: 70%
Import concedit: 5.000,00 euros
Ha de dir:
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Nou concepte subvencionat: Treballs de moviments de terres associats a l'excavació
arqueològica dins dels terrenys de la finca del Mas de l'Abeurador.
Nou pressupost presentat: 11.000,19 euros
Pressupost mínim a executar: 7.142,86 euros
% concedit: 70%
Import concedit: 5.000,00 euros
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Segon. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la intervenció general.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
13. AMPLIAR LA QUANTIA MÀXIMA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
ENTITATS I FUNDACIONS CULTURALS I ESPORTIVES, PER ACTIVITATS I PER
DESPESES DERIVADES DELS EFECTES DE LA COVID-19 PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 7 de juliol de 2020 es va aprovar la
convocatòria que regula el procediment de concessió de subvencions a entitats i fundacions de
l’àmbit cultural i esportiu per a activitats d’aquests àmbits i per despeses ja realitzades
derivades dels efectes de la COVID-19. La convocatòria es va publicar al BOPT en data 16 de
juliol de 2020.
2. En el punt vuitè de l’esmentada convocatòria s’estableix el crèdit pressupostari disponible i la
quantia total màxima, Així mateix disposa que aquest import màxim pot ser ampliat i/o
redistribuït d’acord a les sol·licituds rebudes i a les disponibilitats pressupostàries.
3. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’ha comprovat que el crèdit disponible a l’
aplicació pressupostaria 2020-2010-341-48000 destinat a atendre les activitats esportives
extraordinàries de les entitats, que és de 300.000 euros es insuficient per atendre totes les
sol·licituds rebudes i que el prorrateig que s’hauria d’aplicar amb aquest crèdit econòmic seria
molt elevat.
4. Per aquest motiu, el Ple de la Diputació de Tarragona en data 30 d’octubre de 2020, va
aprovar la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de la Corporació, en el que s’incloïa,
entre d’altres, un suplement de crèdit a l’aplicació pressupostària 2010-341-48000 per un
import de 200.000 euros. Per la qual cosa la quantia màxima d’aquesta línia d’actuació és de
500.000 euros i el crèdit total disponible de la convocatòria és de 1.300.000 euros.
5. Per tot això i vist l’article 58.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, es proposa l’ampliació de
crèdit d’aquesta convocatòria, amb l’import disponible que es relaciona més amunt.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
3.
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3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la següent quantia total màxima disponible pel procediment de concessió de
subvencions per a entitats i fundacions culturals i esportives, per activitats i per despeses
derivades dels efectes de la COVID-19, que resulta de l’ampliació de l’import inicial aprovat per
acord de la Junta de Govern de 7 de juliol de 2020 i el suplement de crèdit de la modificació de
crèdit núm. 6 del pressupost de la Corporació, aprovada per acord del Ple de 30 d’octubre de
2020.
Convocatòria
Aplicació pressupostària: 2010-34148000 subvencions per activitats
esportives, línia d’actuació de la
convocatòria per a entitats i fundacions
culturals i esportives
Convocatòria de subvencions per
entitats i fundacions culturals i
esportives per activitats i despeses
COVID-19

Import inicial

Ampliació

Total

300.000 €

200.000 €

500.000 €

1.100.000 €

200.000 €

1.300.000 €

Segon.- La modificació d’aquesta convocatòria no comporta, en cap cas, l’inici d’un nou
període per a formular les sol·licituds de subvenció.
Tercer.- Ordenar la remissió de la informació de la modificació 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 en el BOPT.
Quart.- Comunicar-ho a Intervenció general

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
14. APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ
PRIVADA TUTELAR DE LES COMARQUES DE TARRAGONA PER A MILLORAR LA
INCLUSIÓ SOCIAL DELS SEUS MEMBRES I FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES
TECNOLOGIES COM A SUPORT EN LA SEVA VIDA DIÀRIA. ANY 2020.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
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Fets
1. La Fundació Privada Tutelar de les comarques de Tarragona, és una entitat sense ànim de
lucre que té per objecte l'assistència, promoció i afavoriment de les persones amb discapacitat,
principalment intel·lectual, persones amb malaltia mental i/o persones grans en l'àmbit territorial
prioritari de la província de Tarragona, per aconseguir una veritable justícia i igualtat social,
basada en la defensa i el respecte per la persona tutelada.
2. La Fundació Privada Tutelar de les comarques de Tarragona, necessita i valora els recursos
externs com a font de noves possibilitats i com a una gran oportunitat per la integració a la
comunitat de les persones ateses. Aquest any 2020, en data 30 d’octubre (RE 1-2020- 0292431) sol·licita una subvenció per a millorar la inclusió social de les persones tutelades garantint el
seu dret d’oci i l’accés a noves tecnologies i als suports que en la seva vida diària els hi poden
facilitar les eines i aplicacions informàtiques. El pressupost d’aquesta actuació és de 12.754,56
euros.
3. La Fundació privada Tutelar de les comarques de Tarragona compleix amb els requisits que
estableix la normativa per a ser beneficiari d’una subvenció, així mateix ha acreditat
documentalment que està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent
i, s’ha comprovat que no és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Fundació privada Tutelar de les comarques de Tarragona manifesta que té un IVA no
deduïble.
5. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb les entitats del territori per a possibilitar
la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la continuïtat dels serveis que tenen a
disposició de la ciutadania per contribuir al desenvolupament i al suport dels ciutadans més
vulnerables de les comarques tarragonines.
6. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries públiques
que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa
vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona i a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès
social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a
necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el
sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010-231-48950, amb un import de 10.000 euros per aquest beneficiari i per
aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
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4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir, a la Fundació privada Tutelar de les comarques de Tarragona una
subvenció per a les activitats de l’entitat, l’any 2020.
Beneficiari: Fundació privada Tutelar de les comarques de Tarragona
Municipi: Torredembarra
Concepte: Millora de la inclusió social dels seus membres i accés a les noves tecnologies com
a suport en la seva vida diària.
Pressupost Elegible: 12.754,56 euros
% concedit: 78,40%
Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/231/48950
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i
la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
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- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
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- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit a l’
activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis de
justificació)
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d’acord a la base 27 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, i dels seus organismes
autònoms, com del termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos
a l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa realitzada
fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a complir
amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació sobre
transparència.
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El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència
que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència
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Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè .- 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.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones
Vuitè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
15. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A PROSCENI EL VENDRELL, S.L.M. PER A
LA PROGRAMACIÓ ESTABLE DE MÚSICA I PER AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA PAU CASALS, ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. L’any 2018 per acord del Ple de l’Ajuntament del Vendrell es va dissoldre el Patronat
Municipal Auditori Pau Casals, i aquest mateix any la gestió de les activitats de l’Auditori passa
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a la societat municipal Prosceni El Vendrell S.L.M., ens creat per l’Ajuntament del Vendrell que
té entre els seus objectius gestionar i promocionar les arts escèniques i musicals a través dels
corresponents programes de temporada.
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2. L’Auditori Pau Casals anualment té una programació musical estable i celebra també cada
any el Festival Internacional de Música Pau Casals, amb aquest motiu, Prosceni El Vendrell S.L.
M. en data 20 d’octubre de 2020 (RE 1-2020-027758-1) tramet una sol·licitud de subvenció a la
Diputació per a dur a terme aquestes activitats i adjunta un pressupost de despeses de 87.000
euros.
3. Prosceni El Vendrell S.L.M. compleix tots els requisits establerts a la normativa reguladora
per obtenir la condició de beneficiari, així mateix ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social,
mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent i, s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. Prosceni El Vendrell, SLM, manifesta que té un IVA no deduïble.
5. La Diputació de Tarragona col·labora anualment en la programació de música que
anualment és dur a terme l’Auditori Pau Casals del Vendrell, inclòs el Festival Internacional de
Música Pau Casals, actuació d’especial rellevància, ja que compta amb la presència de
formacions musicals de reconegut prestigi, i representa també una promoció i difusió a nivell
internacional del municipi del Vendrell.
6. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries públiques
que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa
vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona i a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès
social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a
necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el
sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010-334-46207, amb un import de 40.000 euros per aquest beneficiari i per
aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir a Prosceni El Vendrell S.L.M. una subvenció per la programació anual de l’
Auditori Pau Casals del Vendrell i pel Festival Internacional de Música Pau Casals, 2020, en els
termes següents:
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Beneficiari: Prosceni El Vendrell S.L. M.
Municipi: El Vendrell
Concepte:. Programació anual de l’Auditori Pau Casals del Vendrell i Festival Internacional de
Música Pau Casals, 2020.
Pressupost Elegible: 87.000 euros
% concedit: 45,98%
Import concedit: 40.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/46207
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i
la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor i acreditació del seu pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit a l’
activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis de
justificació)
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- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d’acord amb la base 27 de
les Bases generals de subvencions de la Diputació i dels seus organismes autònoms, com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del
Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa realitzada
fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres ingressos, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l'actuació.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones
Vuitè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.

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.
16. APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT DE
QUEROL, PER AL PROJECTE "TREBALLS DE CONSOLIDACIÓ D’URGÈNCIA DEL
CASTELL DE QUEROL, 2A ACTUACIÓ".

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. L'Ajuntament de Querol tramet, en data 17 de setembre de 2020 (RE 1-2020-024300-2), una
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona de 15.000 € per a dur a terme la 2a
actuació dels treballs de consolidació d’urgència del Castell de Querol. Aquesta actuació es
realitzarà en diverses zones de la edificació: volta sud, tram de mur sud-oest, torre oest, torre
est i volta d’entrada. El Castell de Querol està catalogat com a Bé d’Interès Cultural i les
actuacions de consolidació i millora que té previst realitzar l’Ajuntament permetran la
conservació i manteniment del patrimoni històric-artístic del municipi. El pressupost total d’
aquest projecte és de 33.414,85 €.
2. Els serveis tècnics del Servei d’Assistència Municipal – Arquitectura (expedient e-gov 20200010411) han informat la subvencionabilitat d’aquest projecte per un import de 31.157,50 €.
3. L’Ajuntament de Querol compleix tots els requisits establerts a la normativa reguladora per
obtenir la condició de beneficiari, així mateix, ha acreditat documentalment que està al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, mitjançant
la presentació de la declaració responsable corresponent i s’ha comprovat que no és deutor per
cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb les diferents entitats per possibilitar la
realització d’activitats culturals amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i difusió de la
cultura de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
5. Per les seves característiques la petició esmentada no s’ajusta a les convocatòries públiques
que té establertes aquesta Diputació. Però la Diputació té voluntat, d’acord amb la normativa
vigent, d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona i projectes i
actuacions que suposin un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès
social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a
necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el
sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual del què disposa.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010/336/76222, amb un import de 15.000 € per aquest destinatari i objecte.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
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4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Querol, una subvenció per als treballs de consolidació d’
urgència del Castell de Querol (2a actuació), en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Querol
Municipi: Querol
Concepte: Treballs de consolidació d’urgència del Castell de Querol (2a actuació)
Pressupost Elegible: 31.157,50 €
% concedit: 48,14 %
Import concedit: 15.000,00 €
Aplicació pressupostària: 2020/2010/336/76222
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
Segon. La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer. Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per poder
obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la documentació següent:
- Certificat de l’interventor de l’ens detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat,
amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Declaració responsable sobre subvencions rebudes, annex 2 de l’expedient de justificació.
- Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas,
en compliment de la Base 23.2 de les generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3 de la Llei general de subvencions.
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- Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades, d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
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- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 24 de juliol de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa és de 3 mesos des de la data
d'acord de la concessió de la subvenció.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa realitzada
fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona.
Quart. El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè. Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l'actuació.
Setè. Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Vuitè. Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
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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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17. APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ LA
MARATÓ DE TV3 PER LES ACCIONS DE DIVULGACIÓ SOBRE LES MALALTIES A
INVESTIGAR, QUE ENGUANY TRACTEN SOBRE LA COVID 19.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Fundació La Marató de TV3 és una entitat que té per objecte el foment i la promoció de la
recerca científica d’excel·lència, principalment la que es desenvolupa a Catalunya. És dur a
terme a través de la producció d’esdeveniments que són patrocinats o esponsoritzats, la
producció de programes de televisió dirigits a mobilitzar la societat catalana, a fi de recaptar
donacions de persones físiques i jurídiques, sigui en espècies o en diners. També constitueix
objecte i finalitat de la Fundació la difusió i sensibilització sobre les malalties que es tractin a
“La Marató de TV3·”, mitjançant conferències informatives a centres educatius i cívics,
campanyes i actes de participació ciutadana en general.
2. La Marató de TV3, aquest any 2020, vol dur a terme a les quatre demarcacions catalanes
sessions informatives de difusió i sensibilització respecte a malalties per a les quals es fa
recerca i investigació. Aquest any 2020, es tractarà la malatia de la COVID 19. Per aquest
motiu demana subvenció a cadascuna de les diputacions catalanes per a organitzar aquesta
activitat en cadascun dels territoris. En data 11 de novembre de 2020 (RE 1-2020-030528-1)
tramet una sol·licitud de subvenció a la Diputació per aquest objectiu i el cost previst a la
demarcació de Tarragona, és de 40.000 euros.
3. La Fundació La Marató de TV3 compleix tots els requisits establerts a la normativa
reguladora per obtenir la condició de beneficiari, així mateix ha acreditat documentalment que
està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social,
mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. I s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Fundació La Marató de TV3 manifesta que té IVA no deduïble.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries públiques
que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa
vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona i a projectes o
actuacions que suposen com en aquest cas, un suport a accions d’interès social, que
reverteixen en la ciutadania.
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6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010-463-48129, amb un import de 33.334 euros per aquest beneficiari i per
aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
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3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació La Marató de TV3, una subvenció per a la realització de
sessions informatives de difusió i sensibilització sobre la COVID 19, malatia a investigar, l’any
2020, en els termes següents:
Beneficiari: Fundació La Marató de TV3
Municipi: Esplugues de Llobregat
Concepte: Sessions informatives de sensibilització sobre la COVID 19.
Pressupost Elegible: 40.000 euros
% concedit: 83,34%
Import concedit: 33.334 euros
Aplicació pressupostària: 2010/463/48129
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i
la data de pagament.
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- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
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- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit a l’
activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis de
justificació)
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d’acord amb la base 27 de
les Bases generals de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del
Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa realitzada
fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 24 de les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
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Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a complir
amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació sobre
transparència.
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El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència
que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència
Cinquè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ingressos i ajuts destinats a la mateixa
actuació. En tot cas juntaments amb altres dubvencions i/o ingresos les quantitats atorgades
no poden excedir el cost toal de l'actuació.
Sisè- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi la
documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Setè- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones
Vuitè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
18. APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT D’
AMPOSTA PER LES ACTIVITATS DEL CENTRE D’ART DE LES TERRES DE L’EBRE, LO
PATI, 2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. L’Ajuntament d’Amposta disposa del Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, Lo Pati, nucli
catalitzador de les iniciatives i els projectes en matèria d’arts visuals portats a terme a les
Terres de l’Ebre
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2. L’Ajuntament d’Amposta, a través del Centre d'Art, du a terme un programa d'activitats
anuals, per la qual cosa, l’ajuntament en data 3 d’agost de 2020 (RE 1-2002-019763-2) tramet
una sol·licitud a la Diputació on demana una subvenció per aquestes activitats i presenta un
pressupost per import de 189.000, del qual es considera elegible 106.700 euros, excloent-se
l'apartat de nomines al ser funcionament.
3. L’Ajuntament d’Amposta compleix tots els requisits establerts a la normativa reguladora per
obtenir la condició de beneficiari, així mateix ha acreditat documentalment que està al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent i, s’ha comprovat que no és deutor per
cap concepte de la Diputació de Tarragona.
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4. L’Ajuntament manifesta que té un IVA no deduïble.
5. La Diputació de Tarragona té la voluntat de col·laborar i donar suport a aquest projecte al
considerar que el Centre d’Art de les Terres de l’Ebre constitueix un projecte de
característiques singulars considerant la relació que estableix entre art i paisatge, que el situa
com un important element dinamitzador del territori i eix vertebrador de l’art contemporani de
les Terres de l’Ebre.
6. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries públiques
que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa
vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona i a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès
social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a
necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el
sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010-337-46228, amb un import de 20.000 euros per aquest beneficiari i per
aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir a l’Ajuntament d’Amposta una subvenció per les activitats del Centre d’Art de
les Terres de l’Ebre, per l’any 2020, en els termes següents:
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Beneficiari: Ajuntament d’Amposta
Municipi: Amposta
Concepte: Activitats del Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, 2019
Pressupost Elegible: 106.700 euros
% concedit: 18,74%
Import concedit: 20.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/337/46228
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i
la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor i acreditació del seu pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit a l’
activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis de
justificació)
- Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas,
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en compliment de la Base 23.2 de les generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3 de la Llei general de subvencions
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
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El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d’acord amb la base 27 de
les Bases generals de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del
Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa realitzada
fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència
Cinquè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ingressos i ajuts destinats a la mateixa
actuació. En tot cas juntament amb altres subvencions i/o ingressos les quantitats atorgades no
poden excedir el cost total de l'actuació.
Sisè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi la
documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones
Vuitè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
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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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19. ESMENAR UNA ERRADA MATERIAL DETECTADA A L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN
NÚM. 2020-0000560, EN RELACIÓ A AUTORITZAR EL CANVI PARCIAL DE DESTÍ D’UNA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA, PARROQUIA SANTA
MARIA, DE CONESA, ANY 2019. INVERSIONS.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Junta de Govern de data 24 de novembre de 2020, va autoritzar el canví de destí d’una
part de la subvenció concedida a l’Arquebisbat de Tarragona, Parròquia Santa Maria de
Conesa, d’acord amb la convocatoria destinada a ajuntaments, altres ens locals, entitats i
persones, per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de carácter singular i no
previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, any 2019. Inversions.
2. En l’esmentat acord s’ha detectat que, per una errada materia, es va fer constar que el nou
pressupost presentat pujaba 5.346,94, quan en realitat el pressupost amb el canvi d'actuacíó
és 5.340,94 euros.
Fonaments de dret
.1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques estableix, pel que fa a la revocació d'actes i rectificació d'errors, que
"... les Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància
dels seus interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes".
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Esmenar l’errada material en l’acord número 2020-0000560, pel que fa a l’import que hi
figura com a nou pressupost presentat , en el sentit següent:
On diu:
Nou concepte subvencionat: Peu pica baptismal i obres de reparació de la rectoria
Nou pressupost presentat : 5.346,94 euros
Pressupost mínim a executar : 4.600,00 euros
% concedit : 35%
Import concedit : 1.610,00 euros
Ha de dir :
Nou concepte subvencionat: Peu pica baptismal i obres de reparació de la rectoria
Nou pressupost presentat : 5.340,94 euros
Pressupost mínim a executar : 4.600,00 euros
% concedit : 35%
Import concedit :1.610,00 euros
Segon. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la intervenció general.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/01/2021 a les 14:29:05

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
20. CONCEDIR SUBVENCIONS I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ A AJUNTAMENTS PER
ACTUACIONS DE GRUPS I PERSONES INSCRITS EN EL CATÀLEG DE PROGRAMACIONS
CULTURALS. RESOLUCIÓ 6.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
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Fets
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 núm. 20200001698 de 25 de maig de 2020 i publicada al BOPT del 8 de juny de 2020.
2. En data 13 d'octubre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar una modificació
de la convocatòria del catàleg, en el sentit de rebaixar l'import del crèdit pressupostàri de
1.500.000 euros a 1.000.000 euros, amb motiu d'haver disminuït el nombre de contractacions
dels ajuntaments a càrrec d'aquest programa, degut a la pandèmia de la COVID-19. Aquest fet
comporta que l'import de cada resolució disminueixi de 150.000 a 100.000 euros.
3. 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. El crèdit assignat a cada resolució és de 100.000 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 modificat per Decret de data 25/5/2020,
el crèdit no esgotat en un procediment s'acumularà en el següent, per tant en aquesta proposta
el crèdit disponible és de 336.512,96 euros: els 100.000 euros d'aquesta resolució núm. 6 més
236.512,96 euros restants de la resolució núm. 5
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.
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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,
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:
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'Aldover

Concepte subvenció:

vintage música el 7 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1900 euros

Import concedit:

1900 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Aldover

Concepte subvenció:

REBOMBORI el 8 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

5082 euros

Import concedit:

4200 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Aldover

Concepte subvenció:

Companyia E F teatre de Titelles el 7 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1573 euros

Import concedit:

1573 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Aldover

Concepte subvenció:

energy for you el 6 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1100 euros

Import concedit:

749 euros
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Beneficiari:

Ajuntament d'Almoster

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 1 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Almoster

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Balandra el 29 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

1089 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Almoster

Concepte subvenció:

Tres el 31 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

1400 euros

Import concedit:

1400 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Almoster

Concepte subvenció:

Medir Ambient i els Ecossistems el 1 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

2117,5 euros

Import concedit:

2000 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

STRUC el 4 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

907,5 euros

Import concedit:

907,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

CORAL FLOC el 19 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

J M el 2 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros
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Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

La Clavellinera el 4 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

COBLA MIRANTFONT el 4 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

BALL DE DIABLES DE LA SELVA DEL CAMP el 3 d'octubre de 2020.
Act 1

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

BALL DE DIABLES DE LA SELVA DEL CAMP el 3 d'octubre de 2020.
Act 2

Pressupost Elegible:

1300 euros

Import concedit:

1300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Barberà de la Conca

Concepte subvenció:

Mag Nebur el 19 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Benifallet

Concepte subvenció:

Mag Nebur el 9 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Benifallet

Concepte subvenció:

Xaranga TAL COM SONA el 8 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

992,2 euros

Import concedit:

798 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Benifallet

Concepte subvenció:

Xaranga TAL COM SONA el 10 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

786,5 euros

Import concedit:

786,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bràfim

Concepte subvenció:

CAT ROCK el 11 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

3000 euros

Import concedit:

3000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cabacés

Concepte subvenció:

Grup d'Havaneres 'Arrels dels Ports' el 11 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Figuerola del Camp

Concepte subvenció:

A P Ensemble el 12 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

2500 euros

Import concedit:

2500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Forès

Concepte subvenció:

Plàncton, Divulgació i Serveis Marins el 22 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

363 euros

Import concedit:

363 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Forès

Concepte subvenció:

Bossa Nova Project Band el 8 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Forès

Concepte subvenció:

Agartha el 11 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

1850 euros

Import concedit:

1850 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Ginestar

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA LA GINESTA el 8 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Ginestar

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Balandra el 15 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mas de Barberans

Concepte subvenció:

P C i C L el 4 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

1100 euros

Import concedit:

1100 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Maspujols

Concepte subvenció:

energy for you el 4 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

975 euros

Import concedit:

975 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Maspujols

Concepte subvenció:

energy for you el 15 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

975 euros

Import concedit:

975 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

Mag R F el 5 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

Toca'm el Xotis el 25 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Balandra el 22 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

Txaranga Band Tocats el 23 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

READY TO ROCK el 29 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

2975 euros

Import concedit:

2975 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

ORQUESTRA LA CONTINENTAL el 7 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

GENOVESA Teatre i Difusió Cultural. Assoc. Cult. el 7 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

M d R el 22 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

2178 euros

Import concedit:

2178 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

ORQUESTRA LA CONTINENTAL el 21 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

CoverH el 8 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

LES VEUS DE REUS HAVANERES el 9 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1290 euros

Import concedit:

1290 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

DUO A TEMPO el 15 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

550 euros

Import concedit:

550 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

SomUnMunt el 23 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

VICEVERSO el 1 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

665,5 euros

Import concedit:

665,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pradell de la Teixeta

Concepte subvenció:

Stromboli Jazz Band el 10 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

950 euros

Import concedit:

950 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pradell de la Teixeta

Concepte subvenció:

Panebianco & Del Monaco el 17 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

1400 euros

Import concedit:

1400 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Puigpelat

Concepte subvenció:

CIRC DE JOCS el 30 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 11 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR' el 6 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecols

Concepte subvenció:

ESTRELLES A LA PISTA el 3 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

2400 euros

Import concedit:

2400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecols

Concepte subvenció:

WONDER DANCE el 3 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecols

Concepte subvenció:

ORQUESTRA LA CONTINENTAL el 4 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

1210 euros

Import concedit:

1210 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecols

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Olla Barrejada el 4 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Roquetes

Concepte subvenció:

Festa Videodisco el 1 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

2150 euros

Import concedit:

2150 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Savallà del Comtat

Concepte subvenció:

SetDVeu el 4 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

1900 euros

Import concedit:

1900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Solivella

Concepte subvenció:

HABANA VIEJA. HAVANERES el 1 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Solivella

Concepte subvenció:

Leitmotiv el 8 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1227 euros

Import concedit:

1227 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Solivella

Concepte subvenció:

M J (Trio) el 16 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Tivissa

Concepte subvenció:

M & G el 11 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vila-rodona

Concepte subvenció:

ROVELL D'OU el 15 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

1270,5 euros

Import concedit:

1050 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Vila-rodona

Concepte subvenció:

La Tieta Clara el 10 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1815 euros

Import concedit:

1815 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova de Prades

Concepte subvenció:

Cobla Cossetània del Casal Tarragoní el 9 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Olla Barrejada el 9 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

Mag A, màgia, teatre i dansa el 7 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1045 euros

Import concedit:

1045 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

FESTIBAND ZOMBIE el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

1950 euros

Import concedit:

1950 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

Medir Ambient i els Ecossistems el 8 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1452 euros

Import concedit:

1452 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 8 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1900 euros

Import concedit:

1900 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/01/2021 a les 14:29:05

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 EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

Beneficiari:

Ajuntament de l'Albiol

Concepte subvenció:

Duo Bruyères el 27 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

550 euros

Import concedit:

550 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Argentera

Concepte subvenció:

J M el 11 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1590 euros

Import concedit:

1590 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Argentera

Concepte subvenció:

VARIETATS 2020 el 20 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

968 euros

Import concedit:

968 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Argentera

Concepte subvenció:

ESTRELLES A LA PISTA el 20 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

2400 euros

Import concedit:

2400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Argentera

Concepte subvenció:

VARIETATS 2020 el 25 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

2500 euros

Import concedit:

2500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Argentera

Concepte subvenció:

Latin Company el 27 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

759 euros

Import concedit:

389 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Argentera

Concepte subvenció:

Latin Company el 26 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de la Febró

Concepte subvenció:

THE F.E.O.S.' EXPERIENCE el 30 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Morera de Montsant

Concepte subvenció:

DUO ELEGANCE el 8 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

650 euros

Import concedit:

650 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Morera de Montsant

Concepte subvenció:

YuriÓs & Bruna amb l'Orquestra d'Animals el 28 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

100 euros

Import concedit:

100 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Morera de Montsant

Concepte subvenció:

CatAcústic el 26 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

636 euros

Import concedit:

636 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Morera de Montsant

Concepte subvenció:

N R el 24 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Morera de Montsant

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR' el 5 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Morera de Montsant

Concepte subvenció:

M d R el 4 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

2178 euros

Import concedit:

2178 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de la Nou de Gaià

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Olla Barrejada el 5 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Nou de Gaià

Concepte subvenció:

L'Invisible titelles el 27 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

550 euros

Import concedit:

550 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Nou de Gaià

Concepte subvenció:

The Beatles Jazz Project el 25 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Palma d'Ebre

Concepte subvenció:

STRUC el 6 de novembre de 2020

Pressupost Elegible:

907,5 euros

Import concedit:

907,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Palma d'Ebre

Concepte subvenció:

Cobla La Principal de Tarragona el 17 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

975 euros

Import concedit:

975 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Montornès

Concepte subvenció:

Tres el 3 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Montornès

Concepte subvenció:

CHECK & GO! Management el 10 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Montornès

Concepte subvenció:

Cobla Cossetània del Casal Tarragoní el 11 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Montornès

Concepte subvenció:

Tres el 3 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Montornès

Concepte subvenció:

GENOVESA Teatre i Difusió Cultural. Assoc. Cult. el 23 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

250 euros

Import concedit:

250 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Montornès

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR' el 17 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Montornès

Concepte subvenció:

Regalamagia.com el 19 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

423,5 euros

Import concedit:

423,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Montornès

Concepte subvenció:

GRUP LOREN el 10 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

962,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Sénia

Concepte subvenció:

ORQUESTRA EUROPA el 29 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

4840 euros

Import concedit:

4386 euros
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Beneficiari:

EMD de Campredó

Concepte subvenció:

Tallers de rap, graffiti: VERSEMBRANT el 26 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

1029 euros

Import concedit:

1029 euros

Beneficiari:

EMD de Campredó

Concepte subvenció:

Grup PERALES el 14 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

EMD de Jesús

Concepte subvenció:

Les Pepas el 2 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

649,77 euros

Import concedit:

649,77 euros

Beneficiari:

EMD de Jesús

Concepte subvenció:

ASSOCIACIÓ CULTURAL 7 CERVELLS el 4 d'octubre de 2020

Pressupost Elegible:

950 euros

Import concedit:

950 euros

Beneficiari:

EMD de Serra d´Almos

Concepte subvenció:

Regalamagia.com el 22 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

423,5 euros

Import concedit:

423,5 euros

Total: 117954,27 euros
Segon.- L'import total disponible per aquesta resolució és de 336.512,96 euros, resten per
tant 218.558,69 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.
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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 als interessats 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.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
21. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FEDERACIÓ CATALANA D’
ASSOCIACIONS DE PROPIETARIS FORESTALS, PER AL FOMENT DE LA BIOMASSA A LA
RIBERA D’EBRE, PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
2. La Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals és una associació sense
ànim de lucre dedicada a representar i defensar els interessos de les associacions de
propietaris forestals federades davant les institucions públiques i privades, recolzar la tasca que
aquestes realitzen en els àmbits del planejament i gestió forestal, divulgar la tasca que
desenvolupen les associacions, promoure la producció, comercialització i venda de productes
obtinguts de la gestió del bosc, entre d’altres.
3. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat
de 10.000,00€ a l’aplicació pressupostària 2020-1200-172-48217-01 per la Federació Catalana
d’Associacions de propietaris forestals, per al foment de la Biomassa.
4. El 26 d’octubre de 2020, registre electrònic d’entrada 8004330008-1-2020-028576-2, la
Federació Catalana d’Associacions de propietaris forestals, ha presentat sol·licitud de
subvenció nominativa a la Diputació de Tarragona, per dur a terme l'actuació del foment de la
Biomassa a la zona afectada per l’incendi de la Ribera d’Ebre, per a l’any 2020, per import de
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10.000,00€. Aquesta mateixa documentació s’ha registrat en la mateixa data però per segon
cop amb registre electrònic 8004330008-1-2020-028578-2, ja que el sol·licitant no estava segur
de si havia funcionat el tràmit.
Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables
inclouen l’IVA, donat que aquest no és deduïble pel beneficiari, i per tant, el pressupost elegible
està integrat pel pressupost amb IVA inclòs.
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5. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és el foment de la biomassa i la planificació d’
actuacions de restauració agroforestals de la zona de l’incendi de l’any 2019 a la Ribera d’Ebre,
mitjançant la redacció del Pla d’actuació per la restauració de la zona afectada.
6. El pressupost presentat per part de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris
Forestals és de 10.000,00 euros (IVA inclòs). L’import total de la subvenció que aporta la
Diputació de Tarragona és de 10.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20201200-172-48217-01. Aquesta quantitat representa el 100% del pressupost elegible, que serà
lliurat prèvia justificació de les despeses totals realitzades.
7. La Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals, ha acreditat documentalment
que està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. I s’ha comprovat
que no són deutors de la Diputació de Tarragona.
8. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
9. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa a la Federació Catalana d’Associacions de
Propietaris Forestals, per al foment de la biomassa a la Ribera d’Ebre, per a l’any 2020, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1200-172-48217-01, en els termes següents:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/01/2021 a les 14:29:05

Beneficiari: Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals
Municipi: Gaià
Concepte: Foment Biomassa Ribera d'Ebre 2020
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Total: 10.000,00 euros
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Segon. La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer. Termini i forma de pagament:

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

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

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

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/01/2021 a les 14:29:05

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 EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
Certificat, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de conformitat amb la
normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas, en
compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus Organismes Autònoms, en referència a l’article 31.3 de llei
General de subvencions.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.

2) Altra documentació que cal adjuntar:
Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses.
Documentació justificativa del personal adscrit al projecte, si escau i només en cas de no
haver certificat que ja es disposa de la documentació acreditativa.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius,
els resultats obtinguts, les tasques desenvolupades per cada una de les persones
adscrites a l’activitat o projecte i altres incidències pròpies de cada activitat.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació de Tarragona en el finançament de les activitats subvencionades, com a
mínim, la publicació en web que s'ha fet constar en el document justificatiu. El període
de vigència d’aquesta publicitat en web serà, com a mínim, des del moment de la
concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació. S’ha de fer constar
de manera visible el finançament concret i l’objecte per la qual s’ha concedit la
subvenció de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent. Si
escau, una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació.
Informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de govern o administració, segons
formulari normalitzat, en compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014 del 29 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Sisè. La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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Setè. El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència. L’acreditació del compliment d’aquestes
obligacions s’ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la corresponent declaració responsable.
Vuitè. Ordenar la remissió de la informació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Novè. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
22. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ D'ECOLOGIA DEL FOC I
GESTIÓ D'INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE, PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS I LA
SILVOPASTURA, PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
2. El territori de les comarques de Tarragona ha sofert una gran transformació dels usos del sòl
en les darreres dècades i té un gran component de superfície forestal –derivada de l’
abandonament dels conreus i de les activitats vinculades a l’aprofitament dels recursos
boscosos-. En conseqüència, és una de les zones de més alt risc d’incendi forestal de tot l’arc
mediterrani, i aquest risc s’agreujarà davant els canvis que ja s’estan vivint amb el canvi
climàtic: l’augment de temperatures i la disminució de la precipitació anual acumulada. Aquest
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fet s’acompanya d’un molt alt risc per a la seguretat de les urbanitzacions i els nuclis de
població situats en la zona d’interfase urbano-forestal. Per tant, la millora d’aquestes zones d’
interfase es converteix en una prioritat per als municipis.
3. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
7.500,00 € a l’aplicació pressupostària 2020-1200-172-48166-01 per a la Fundacio d'ecologia
del Foc i Gestio d'incendis Pau Costa Alcubierre, per la prevenció d’incendis i silvopastura.
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4. En data 29 de maig de 2020, registre d’entrada electrònic 8004330008-1-2020-011935-2 i
8004330008-1-2020-011937-2, la Fundació Pau Costa, ha presentat sol·licitud de subvenció
nominativa a la Diputació de Tarragona per la prevenció d’incendis i silvopastura i document de
modificació de dades fiscals respectivament, per import de 7.500,00 €, amb el següent detall:
Actuació
Honoraris dels tècnics experts
Visites i treball de camp
Import total (no comporta IVA)

Import
7.057,35 €
442,65 €
7.500,00 €

Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables no
inclouen l'IVA , donat que aquest si és deduïble pel beneficiari, i per tant, el pressupost elegible
està integrat pel pressupost amb IVA exclòs.
5. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és la prevenció d’incendis i silvopastura:
actuacions a dur a terme a la província de Tarragona per al foment de la silvopastura i la
prevenció d’incendis a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
6. El pressupost presentat per part de la Fundacio d'ecologia del Foc i Gestio d'incendis Pau
Costa Alcubierre és de 7.500,00 euros (IVA exclòs). L’import total de la subvenció que aporta la
Diputació de Tarragona és de 7.500,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20201200-172-48166-01. Aquesta quantitat representa el 100% del pressupost elegible, que serà
lliurat prèvia justificació de les despeses totals realitzades.
7. La Fundacio d'ecologia del Foc i Gestio d'incendis Pau Costa Alcubierre ha acreditat
documentalment que està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
corresponent. I s’ha comprovat que no són deutors de la Diputació de Tarragona.
8. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
9. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
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4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa a la Fundacio d'ecologia del Foc i Gestio
d'incendis Pau Costa Alcubierre, per la prevenció d’incendis i silvopastura, per a l’any
2020, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1200-172-48166-01, en els termes
següents:
Beneficiari: Fundacio d'ecologia del Foc i Gestio d'incendis Pau Costa Alcubierre
Municipi: Taradell
Concepte: SN - Pau Costa 2020
Pressupost Elegible: 7.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 7.500,00 euros
Total: 7.500,00 euros

Segon. La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer. Termini i forma de pagament:

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

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

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

Quart. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
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determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
prèvia presentació de la documentació tramesa pel beneficiari.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveuen pagaments a compte.

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 EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona
Cinquè. Forma de justificació. Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de
justificació amb la tramesa de la següent documentació:
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
Certificat, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de conformitat amb la
normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas, en
compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus Organismes Autònoms, en referència a l’article 31.3 de llei
General de subvencions.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.

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

Sisè. La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè. El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència. L’acreditació del compliment d’aquestes
obligacions s’ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la corresponent declaració responsable.
Vuitè. Ordenar la remissió de la informació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Novè. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
23. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA UAB PER A LA XARXA AEROBIOLÒGICA DE CATALUNYA POL·LEN I
ESPORES, PEL FINANÇAMENT DEL MANTENIMENT DE LES ESTACIONS DE MOSTREIG
DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE I DEL PERSONAL NECESSARI
PER A PODER REALITZAR LA LECTURA DE LES MESURES DE POL·LEN I ESPORTES
ATMOSFÈRIQUES, PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.

2. La Universitat Autònoma de Barcelona és un organisme públic de caràcter multisectorial i
plurisdisciplinari, que duu a terme activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i
tecnològic. A partir de la col·laboració iniciada entre la Unitat de Botànica de la Universitat
Autònoma de Barcelona i la Unitat Docent d’Al·lergologia de l’Hospital de la Vall d’Hebró de
Barcelona va néixer l’any 1983 la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (en endavant XAC). La
XAC efectua, actualment el seguiment del contingut esporo-pol·línic a l’atmosfera a diferents
localitats del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Concretament s'estudien els
pòl·lens més al·lergènics a Catalunya com són la parietària, gramínies, xiprer, olivera, plàtan
d'ombra, blets i plantatge. Localment també són importants els d'avellaner, bedoll, artemisa i
altres. El mètode de mostreig de les espores es basa mitjançant la tècnica basada en
captadors model Hirst, que realitza un mostreig continuo i permet obtenir resultats quantitatius
(nombre d’espores per metre cúbic d’aire), mitjançant l’anàlisi microscòpic de les mostres. Els
mètodes requereixen la identificació visual de les espores al microscòpic òptic i es classifiquen
segons la seva morfologia (color, forma, tamany, etc). Amb aquesta tècnica es pot estudiar les
tendències estacionals de les espores.

3. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
15.000,00€ a l’aplicació pressupostària 2020-1200-311-45100-01 per el manteniment de les
estacions de mostreig de les mesures de pol·len i esportes atmosfèriques.

4. El 31 de juliol del 2020, registre d’entrada electrònic 8004330008-1-2020-019646-2 , la
Universitat Autònoma de Barcelona UAB per a la Xarxa Aerobiològica de Catalunya Pol·len i
Espores ha presentat sol·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de Tarragona, per dur a
terme el manteniment de les estacions de mostreig del Camp de Tarragona i de les Terres de l’
Ebre i del personal necessari per a poder realitzar la lectura de les mesures de pol·len i
esportes atmosfèriques, per a l’any 2020, per import de 15.000,00 euros, amb el següent detall:
Actuació

Import

Personal contractat per a la preparació de mostres, anàlisi microsccòpica i
manteniment
de la base de dades i web i suport administartiu ICTA-UAB

57.394,97
€

Material fungible i/o reparació de captadors i microscopis

100,00 €

Desplaçamemnts manteniment captadors pol·len i espores i/o representació XAC

100,00 €

Transport de mostres per missatgeria

153,91 €

Despeses indirectes 5%

3.039,41 €

Import total (IVA exclòs)

60.788,30
€
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Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables no
inclouen l’IVA, donat que aquest és deduïble pel beneficiari, i per tant, el pressupost elegible
està integrat pel pressupost amb IVA exclòs.
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5. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és el finançament del manteniment de les
estacions de mostreig del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre i del personal necessari
per a poder realitzar la lectura de les mesures de pol·len i esportes atmosfèriques.

6. El pressupost presentat per part de Universitat Autònoma de Barcelona UAB per a la Xarxa
Aerobiològica de Catalunya Pol·len i Espores, és de 60.788,29€ euros (IVA exclòs). L’import
total de la subvenció que aporta la Diputació de Tarragona és de 15.000,00€ euros, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 2020-1200-311-45100-01. Aquesta quantitat representa el 24,68%
del pressupost elegible, que serà lliurat prèvia justificació de les despeses totals realitzades.

7. La Universitat Autònoma de Barcelona UAB per a la Xarxa Aerobiològica de Catalunya
Pol·len i Espores ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració
responsable corresponent. I s’ha comprovat que no són deutors de la Diputació de Tarragona.

8. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.

9. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa a Universitat Autònoma de Barcelona UAB per a la
Xarxa Aerobiològica de Catalunya Pol·len i Espores, per a la Xarxa Aerobiològica de Catalunya
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Pol·len i Espores, pel finançament del manteniment de les estacions de mostreig del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre i del personal necessari per a poder realitzar la lectura de
les mesures de pol·len i esportes atmosfèriques, per a l’any 2020, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2020-1200-311-45100-01, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona
Municipi: Barcelona
Concepte: XAC pol·len i espores - SN 2020
Pressupost Elegible: 60.788,30 euros
% concedit: 24,68%
Import concedit: 15.000,00 euros
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Total: 15.000,00 euros

Segon. La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer. Termini i forma de pagament:

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

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

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

Quart. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
prèvia presentació de la documentació tramesa pel beneficiari.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveuen pagaments a compte.
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
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Cinquè. Forma de justificació. Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de
justificació amb la tramesa de la següent documentació:
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1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
Certificat, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de conformitat amb la
normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas, en
compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus Organismes Autònoms, en referència a l’article 31.3 de llei
General de subvencions.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.

2) Altra documentació que cal adjuntar:
Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses.
Documentació justificativa del personal adscrit al projecte, si escau i només en cas de no
haver certificat que ja es disposa de la documentació acreditativa.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius,
els resultats obtinguts, les tasques desenvolupades per cada una de les persones
adscrites a l’activitat o projecte i altres incidències pròpies de cada activitat.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació de Tarragona en el finançament de les activitats subvencionades, com a
mínim, la publicació en web que s'ha fet constar en el document justificatiu. El període
de vigència d’aquesta publicitat en web serà, com a mínim, des del moment de la
concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació. S’ha de fer constar
de manera visible el finançament concret i l’objecte per la qual s’ha concedit la
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subvenció de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent. Si
escau, una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació.
Informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de govern o administració, segons
formulari normalitzat, en compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014 del 29 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Sisè. La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè. El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència. L’acreditació del compliment d’aquestes
obligacions s’ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la corresponent declaració responsable.
Vuitè. Ordenar la remissió de la informació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Novè. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
24. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE
CATALUNYA, PER L'IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE ACTIVA'T PER LA SALUT MENTAL
A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
2. La Federació de Salut Mental de Catalunya, és una entitat sense ànim de lucre que es va
crear a l’any 1996, té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida, la no-
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discriminació, i la igualtat d’oportunitats de les persones amb problemes de salut mental i de les
seves famílies, i la defensa i l’exercici ple dels seus drets en tots els àmbits de la vida. La
Federació aglutina més de 63 entitats de tot Catalunya de persones amb problemes de salut
mental, els seus familiars i amics.
3. El Projecte Activa’t per la Salut Mental és un projecte pilot coordinat per la Federació Salut
Mental de Catalunya (FSMC) i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la
col·laboració de la Federació VEUS d’entitats en primera persona, que s’emmarca en el Pla
Integral d’Atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions promogut per la Generalitat.
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4. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
15.000,00 € a l’aplicació pressupostària 2020-1200-311-48961-01 per l'implementació del
projecte Activa't per la Salut Mental a la província de Tarragona.
5. El 4 d’agost de 2020, registre d’entrada electrònic 8004330008-1-2020-019922-2, la
Federació Salut Mental de Catalunya ha presentat sol·licitud de subvenció nominativa a la
Diputació de Tarragona, per dur a terme l'implementació del projecte Activa't per la Salut
Mental a la província de Tarragona, per a l’any 2020, per import de 15.000,00 euros, amb el
següent detall:
Concepte

Import

Dedicació professionals

41.023,45 €

Activitats formatives

1.666,67 €

Materials i logística

2.764,42 €

Administració i gestió

4.545,45 €

Total (IVA inclòs)

50.000,00 €

Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables
inclouen l’IVA, donat que aquest no és deduïble pel beneficiari, i per tant, el pressupost elegible
està integrat pel pressupost amb IVA inclòs.
6. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és per l'implementació del projecte Activa't per la
Salut Mental a la província de Tarragona.
7. El pressupost presentat per part de la Federació Salut Mental de Catalunya és de 50.000,00
euros (IVA inclòs). L’import total de la subvenció que aporta la Diputació de Tarragona és de
15.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-1200-311-48961-01. Aquesta
quantitat representa el 30 % del pressupost elegible, que serà lliurat prèvia justificació de les
despeses totals realitzades.
8. La Federació Salut Mental de Catalunya ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. I s’ha comprovat que no són deutors de
la Diputació de Tarragona.
9. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
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10. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa a la Federació Salut Mental de Catalunya, per
l'implementació del projecte Activa't per la Salut Mental a la província de Tarragona, per a l’any
2020, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1200-311-48961-01, en els termes
següents:
Beneficiari: Federacio Salut Mental Catalunya
Municipi: Barcelona
Concepte: Activa't per la salut mental - SN 2020
Pressupost Elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Total: 15.000,00 euros
Segon. La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer. Termini i forma de pagament:

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

El termini per presentar aquesta documentació justificativa, és de 3 mesos des de la
finalització del termini d'execució, per tant, finalitza el 31 de març de l’any 2021.
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El beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini per a presentar la justificació, en els
termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.

Quart. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
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La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
prèvia presentació de la documentació tramesa pel beneficiari.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveuen pagaments a compte.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos pera la
mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona
Cinquè. Forma de justificació. Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de
justificació amb la tramesa de la següent documentació:
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
Certificat, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de conformitat amb la
normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas, en
compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus Organismes Autònoms, en referència a l’article 31.3 de llei
General de subvencions.
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Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.
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2) Altra documentació que cal adjuntar:
Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses.
Documentació justificativa del personal adscrit al projecte, si escau i només en cas de no
haver certificat que ja es disposa de la documentació acreditativa.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius,
els resultats obtinguts, les tasques desenvolupades per cada una de les persones
adscrites a l’activitat o projecte i altres incidències pròpies de cada activitat.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació de Tarragona en el finançament de les activitats subvencionades, com a
mínim, la publicació en web que s'ha fet constar en el document justificatiu. El període
de vigència d’aquesta publicitat en web serà, com a mínim, des del moment de la
concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació. S’ha de fer constar
de manera visible el finançament concret i l’objecte per la qual s’ha concedit la
subvenció de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent. Si
escau, una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació.
Informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de govern o administració, segons
formulari normalitzat, en compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014 del 29 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Sisè. La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè. El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència. L’acreditació del compliment d’aquestes
obligacions s’ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la corresponent declaració responsable.
Vuitè. Ordenar la remissió de la informació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Novè. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
25. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA UNIÓ DE PAGESOS PER
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL, PER A L’ANY 2020.
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De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
2. La Unió de Pagesos de Catalunya és un sindicat agrari que actua a nivell de tota Catalunya, i
per tant també a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Està format
per administratius, experts en comunicació, agronomia, política agrària, polítiques, geografia i
història, dret, economia. Un equip de professionals que treballa des de fa molts anys en el
conjunt de polítiques públiques informatives adreçades al sector agrari, ramader i forestal de
Catalunya
3. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
18.000,00€ a l’aplicació pressupostària 2020-1200-172-48117-01 per la Unió de Pagesos, per
educació ambiental.
4. El 7 de juliol de 2020, registre d’entrada electrònic 8004330008-1-2020-016315-2, la Unió de
Pagesos de Catalunya ha presentat sol·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de
Tarragona, per dur a terme activitats d'educació ambiental, per a l’any 2020, per import de
18.000,00 euros, amb el següent detall:
Actuació
Preparació, execució i valoració de les xerrades

Import
16.650,00 euros

Difusió de les xrrades

550,00 euros

Desp. oficines Reus (lloguer)

900,00 euros

Import total (IVA inclòs)

18.000,00 euros

Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables
inclouen l’IVA, donat que aquest no és deduïble pel beneficiari, i per tant, el pressupost elegible
està integrat pel pressupost amb IVA inclòs.
5. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és el finançament de les diferents activitats d’
educació ambiental : cinquanta-cinc xerrades informatives sobre la Política agrària comuna,
desenvolupament rural i sectors agrícoles i ramaders.
6. El pressupost presentat per part de la Unió de Pagesos és de 18.000,00 euros (IVA inclòs). L’
import total de la subvenció que aporta la Diputació de Tarragona és de 18.000,00 euros, amb
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càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-1200-172-48117-01. Aquesta quantitat representa el
100% del pressupost elegible, que serà lliurat prèvia justificació de les despeses totals
realitzades.
7. La Unió de Pagesos ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. I s’ha comprovat que no són deutors de la Diputació de
Tarragona.
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8. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
9. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa a la Unió de Pagesos, per activitats d'educació
ambiental, per a l’any 2020, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1200-172-48117-01,
en els termes següents:
Beneficiari: Unió de Pagesos Catalunya a Barcelona
Municipi: Barcelona
Concepte: Activitats educació ambiental, 2020
Pressupost Elegible: 18.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 18.000,00 euros
Total: 18.000,00 euros

Segon. La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer. Termini i forma de pagament:
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El termini d’execució de l’actuació subvencionada és de l’1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.

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 EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

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

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

Quart. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
prèvia presentació de la documentació tramesa pel beneficiari.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveuen pagaments a compte.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos pera la
mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona
Cinquè. Forma de justificació. Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de
justificació amb la tramesa de la següent documentació:
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
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Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
Certificat, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de conformitat amb la
normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas, en
compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus Organismes Autònoms, en referència a l’article 31.3 de llei
General de subvencions.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.

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

Sisè. La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè. El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència. L’acreditació del compliment d’aquestes
obligacions s’ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la corresponent declaració responsable.
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Vuitè. Ordenar la remissió de la informació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Novè. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
26. CONCEDIR LES SUBVENCIONS PER IMPULSAR L’ECONOMIA BAIXA EN CARBONI:
DESENVOLUPAMENT DELS PLANS D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA
(PAESC) I FOMENT DE L’ÚS DE LA BIOMASSA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS AMB
FINALITATS ENERGÈTIQUES. CONVOCATÒRIA 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 16 de juny de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
convocatòria de subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels
Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en
equipaments públics amb finalitats energètiques, per a l'exercici 2020. L’1 de juliol de 2020 es
va publicar aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
2. Les sol·licituds de subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament
dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en
equipaments públics amb finalitats energètiques es tramiten a l’empara de la convocatòria,
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 16 de juny de 2020, i
publicada el BOP de Tarragona, l'1 de juliol de 2020 i les Bases Generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
3. El règim de la concessió és de concurrència competitiva, i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el 2 d'octubre de 2020.
4. Per atendre aquesta línia la Corporació va consignar 1.000.000 euros del pressupost de
l'exercici 2020 a l'aplicació pressupostària 2020-1200-425-76200-01. Amb una dotació màxima
de:
Per la Línia 1 - Desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima
(PAESC): 700.000 euros
Per la Línia 2 - Instal·lació de calderes o microxarxes de calor alimentades amb
biomassa: 300.000 euros
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5. Per acord de Junta de Govern, d'1 de desembre de 2020, d'acord amb el punt vuitè de la
Convocatòria, s'ha aprovat la redistribució de la dotació màxima per a cada línia d'actuació, en
el sentit següent:
Aplicació pressupostària 2020-1200-425-76200-01: 1.000.000 €
Dotació màxima per atendre les actuacions de la Línia 1 - Desenvolupament dels Plans
d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC): 915.331,63 €
Dotació màxima per atendre les actuacions de la Línia 2 - Instal·lació de calderes o
microxarxes de calor alimentades amb biomassa: 84.668,37 €
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6. S’han presentat un total de 92 sol·licituds de subvenció.
7. De conformitat amb el punt setè de la Convocatòria, el percentatge màxim de finançament
de les actuacions subvencionables és el següent:
- Per la Línia 1 el percentatge màxim de finançament, de les actuacions subvencionables
descrites, per a ens locals i EMD és:
Menys de 2.000 habitants

95% del pressupost elegible

De 2.001 a 5.000 habitants

90% del pressupost elegible

De 5.001 a 10.000 habitants

85% del pressupost elegible

De 10.001 a 20.000 habitants

80% del pressupost elegible

De més de 20.000 habitants

70% del pressupost elegible

- Per la Línia 2 el percentatge màxim de finançament, de les actuacions subvencionables
descrites, per a ens locals i EMD és:
Menys de 2.000 habitants

50% del pressupost elegible

De 2.001 a 5.000 habitants

45% del pressupost elegible

De 5.001 a 10.000 habitants

40% del pressupost elegible

De 10.001 a 20.000 habitants

35% del pressupost elegible

De més de 20.000 habitants

30% del pressupost elegible

En tot cas, la quantitat de la subvenció no pot superar:
Per la Línia 1: 15.000 euros
Per la Línia 2: 50.000 euros

8. S’ha revisat la documentació presentada, requerida en la mateixa convocatòria, amb la
finalitat de determinar l’objecte de la subvenció sol·licitada, el pressupost mínim a executar i els
altres elements determinants per a la concessió.
9. En conjunt ens han sol·licitat:
Economia baixa en carboni - PAES i BIOMASSA - Convocatòria 2020
Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals - per beneficiari
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90

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit - per beneficiari

90

Nombre de sol·licituds presentades totals - per tipus d’actuació

92

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit - per tipus d’actuació

92

Nombre de sol·licituds concedides

77

Nombre de sol·licituds desestimades, per puntuació

14

Nombre de sol·licituds desistides

1

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0
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Pressupost
Pressupost de les actuacions (IVA inclòs)

2.747.451,31€

Import sol·licitat (IVA inclòs)

1.268.327,68€

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

1.935.047,09€

Total import a concedir previ al prorrateig (IVA inclòs)

1.032.507,72€

Total import concedit amb prorrateig del 96,57% per la Línia 1 (IVA inclòs):
Total import concedit sense prorrateig per la Línia 2 (IVA inclòs):
Total concedit (IVA inclòs):

915.328,46€
84.668,37€
999.996,83€

Economia baixa en carboni - Línia 1 PAES - Convocatòria 2020
Aplicació pressupostària 2020-1200-425-76200-01
Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals

88

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

88

Nombre de sol·licituds concedides

73

Nombre de sol·licituds desestimades, per puntuació

14

Nombre de sol·licituds desistides

1

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0

Pressupost
Pressupost de les actuacions (IVA inclòs)

2.321.001,50€

Import sol·licitat (IVA inclòs)

1.183.122,37€

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

1.509.671,16€

Import a concedir previ al prorrateig (IVA inclòs)

947.839,35€

Total import concedit amb prorrateig del 96,57% PAES i puntuació mínima de 42
punts (IVA inclòs):

915.328,46€

Economia baixa en carboni - Línia 2 Biomassa - Convocatòria 2020
Aplicació pressupostària 2020-1200-425-76200-01
Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals

4

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

4

Nombre de sol·licituds concedides

4

Nombre de sol·licituds desestimades

0

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0
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Pressupost
Pressupost de les actuacions (IVA inclòs)
Import sol·licitat (IVA inclòs)
Pressupost total elegible de sol·licituds concedides (IVA inclòs)
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Total import concedit sense prorrateig BIOMASSA (IVA inclòs):

426.449,81€
85.205,31€
425.375,93€
84.668,37€

10. En relació a la Línia 1 - Desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el
clima (PAESC), per manca de suficient consignació pressupostària (un crèdit màxim de
915.331,63€) s’han deixat excloses aquelles sol·licituds que no han obtingut una puntuació
igual o superior a 43 punts, de conformitat amb l’establert en el punt sisè de la Convocatòria.
Alhora, s'ha aplicat a tots els beneficiaris d'aquesta línia, un coeficient reductor d'un 96,57% de
l’import màxim a concedir sobre cada sol·licitud. Per aquest motiu, la quantitat màxima de la
subvenció per la Línia 1 - Desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el
clima (PAESC), passa a ser de 14.485,50€ en lloc de 15.000,00€.
En relació a la línia 2 - Instal·lació de calderes o microxarxes de calor alimentades amb
biomassa, s’ha disposat de suficient consignació pressupostària per atendre totes les
sol·licituds presentades.
12. Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats criteris, l’import total del
repartiment és de 999.996,83€.
13. Els imports de les despeses subvencionables inclouen l’IVA, donat que aquest no és
deduïble pels beneficiaris, i per tant, el pressupost elegible considera el pressupost presentat
amb base imposable i IVA inclòs. En el cas de l'Ajuntament de la Fatarella s'accepta com a
despesa subvencionable el pressupost amb IVA exclòs, ja que l'Ajuntament fa constar en la
memòria que se'l dedueix.
14. Si el beneficiari justifica per sota del "pressupost elegible" es procedirà a la reducció del
pagament de la subvenció proporcionalment segons el percentatge de concessió. Si s'executa
un import superior, no es reduirà el pagament de la quantitat concedida. En tot cas el
beneficiari haurà de justificar sempre la totalitat de la despesa executada.
També es procedirà a la reducció del pagament de la subvenció quan tingui lloc qualsevol dels
supòsits establerts a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
15. Els beneficiaris, en la sol·licitud de subvenció, han declarat de manera expressa i
responsable que estan al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social. S’ha comprovat també que no són deutors de la Diputació de Tarragona.
16. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que els sol·licitants
compleixen amb els requisits per a ser beneficiaris.
17. L’òrgan col·legiat ha emès informe d’avaluació, en data 30 de novembre de 2020, el qual
consta a l’expedient electrònic, de conformitat amb allò que determina l’article 24 de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei General Pressupostària.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis en tot allò que no s’oposi a les normes bàsiques de la Llei 38/2003, així com la
resta de normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38 /2003, de 17
de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text
complert de la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) . I el text complet estarà disponible a
https://seuelectronica.dipta.cat/.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir les subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament
dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en
equipaments públics amb finalitats energètiques, convocatòria 2020, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2020-1200-425-76200-01 del pressupost vigent, als beneficiaris que es
relacionen, tenint en compte que el pressupost elegible és amb IVA inclòs:
Beneficiari: Ajuntament d'Albinyana
Municipi: Albinyana
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 20.252,06 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Aldover
Municipi: Aldover
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 12.815,11 euros
Pressupost mínim a executar: 12.375,55 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.756,77 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alfara de Carles
Municipi: Alfara de Carles
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 10.158,39 euros
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Pressupost mínim a executar: 9.809,96 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.319,46 euros
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Beneficiari: Ajuntament d'Alforja
Municipi: Alforja
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 9.305,36 euros
Pressupost mínim a executar: 8.986,19 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.536,87 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alió
Municipi: Alió
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 15.705,56 euros
Pressupost mínim a executar: 15.166,86 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.408,51 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Municipi: Almoster
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 73.940,23 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla
Municipi: Altafulla
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 17.670,22 euros
Pressupost mínim a executar: 17.041,77 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 14.952,84 euros
Pressupost mínim a executar: 14.439,96 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.717,96 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Municipi: Arnes
Concepte: PAES
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Pressupost Elegible: 79.611,55 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 24.138,67 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Botarell
Municipi: Botarell
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 17.331,44 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bràfim
Municipi: Bràfim
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 15.316,22 euros
Pressupost mínim a executar: 14.790,87 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.051,33 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cabacés
Municipi: Cabacés
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 14.471,10 euros
Pressupost mínim a executar: 13.974,74 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.276,01 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi: Cabra del Camp
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 21.394,01 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Capafonts
Municipi: Capafonts
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Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 6.686,42 euros
Pressupost mínim a executar: 6.457,08 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.134,22 euros
Beneficiari: Ajuntament de Colldejou
Municipi: Colldejou
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 17.918,31 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Conesa
Municipi: Conesa
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 15.934,96 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament del Masroig
Municipi: El Masroig
Concepte: PAES
Pressupost presentat: 21.451,63 euros
Pressupost Elegible acceptat: 20.276,67 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Observacions: No s'accepta com a despesa subvencionable el manteniment preventiu, per
import de 1.174,96 € (IVA inclòs) per ser una actuació no subvencionable d'acord amb la
convocatòria. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 20.276,67€.
Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Municipi: El Montmell
Concepte: PAES
Pressupost presentat: 15.756,79 euros
Pressupost Elegible acceptat: 14.581,83 euros
Pressupost mínim a executar: 14.081,67 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.377,59 euros
Observacions: No s'accepta com a despesa subvencionable el manteniment preventiu, per
import de 1.174,96 € (IVA inclòs) per ser una actuació no subvencionable d'acord amb la
convocatòria. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 14.581,83€.
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Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 19.029,72 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament del Rourell
Municipi: El Rourell
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 7.362,85 euros
Pressupost mínim a executar: 7.110,30 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.754,79 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Garidells
Municipi: Els Garidells
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 30.605,62 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Pallaresos
Municipi: Els Pallaresos
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 39.068,80 euros
Pressupost mínim a executar: 16.095,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 23.893,01 euros
Pressupost mínim a executar: 16.095,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp
Municipi: Figuerola del Camp
Concepte: PAES
Pressupost presentat: 16.389,45 euros
Pressupost Elegible acceptat: 6.383,96 euros
Pressupost mínim a executar: 6.164,99 euros
% concedit: 95,00%
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Import concedit: 5.856,74 euros
Observacions: No s'accepta com a despesa subvencionable la unió dels 3 punts de
subministraments i els treballs que se'n deriven, per un import de 10.005,49 € (IVA inclòs), per
ser una actuació no subvencionable d'acord amb la convocatòria. Per tant, el pressupost
elegible acceptat és de 6.383,96€.
Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 7.764,57 euros
Pressupost mínim a executar: 7.498,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 6.748,40 euros
Beneficiari: Ajuntament de Forés
Municipi: Forès
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 15.790,23 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 7.394,31 euros
Pressupost mínim a executar: 7.140,69 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.783,65 euros
Beneficiari: Ajuntament de Godall
Municipi: Godall
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 58.180,28 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Municipi: Horta de Sant Joan
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 8.349,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.062,63 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.659,50 euros
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Beneficiari: Ajuntament de l'Albiol
Municipi: L'Albiol
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 15.800,17 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Aldea
Municipi: L'Aldea
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 14.835,89 euros
Pressupost mínim a executar: 14.327,02 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 12.894,32 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: PAES
Pressupost presentat: 11.419,56 euros
Pressupost Elegible acceptat: 9.214,51 euros
Pressupost mínim a executar: 8.898,45 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit amb IVA exclòs: 8.453,53 euros
Observacions: S'accepta com a despesa subvencionable, el pressupost amb IVA exclòs, ja
que l'Ajuntament fa constar en la memòria que se'l dedueix.
Beneficiari: Ajuntament de la Masó
Municipi: La Masó
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 8.652,36 euros
Pressupost mínim a executar: 8.355,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.937,80 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 15.285,86 euros
Pressupost mínim a executar: 14.761,56 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.023,48 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
Municipi: La Secuita
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 22.763,52 euros
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Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Municipi: La Vilella Baixa
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 47.058,52 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de les Piles
Municipi: Les Piles
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 15.777,29 euros
Pressupost mínim a executar: 15.236,13 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.474,33 euros
Beneficiari: Ajuntament de Llorac
Municipi: Llorac
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 11.333,09 euros
Pressupost mínim a executar: 10.944,37 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.397,15 euros
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 14.987,41 euros
Pressupost mínim a executar: 14.473,34 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.749,68 euros

Beneficiari: Ajuntament de Maspujols
Municipi: Maspujols
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 16.093,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Mont-ral
Municipi: Mont-ral
Concepte: PAES
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Beneficiari: Ajuntament de Montbrió del Camp
Municipi: Montbrió del Camp
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 19.598,22 euros
Pressupost mínim a executar: 16.095,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 10.055,58 euros
Pressupost mínim a executar: 9.710,67 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 8.739,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 14.234,83 euros
Pressupost mínim a executar: 13.746,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.059,25 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pira
Municipi: Pira
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 12.689,51 euros
Pressupost mínim a executar: 12.254,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.641,54 euros
Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 37.854,55 euros
Pressupost mínim a executar: 13.468,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 12.794,65 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pontils
Municipi: Pontils
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Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 13.675,25 euros
Pressupost mínim a executar: 13.206,19 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 12.545,88 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Municipi: Pradell de la Teixeta
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 3.833,28 euros
Pressupost mínim a executar: 3.701,80 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.516,71 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prades
Municipi: Prades
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 18.195,30 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pratdip
Municipi: Pratdip
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 5.993,07 euros
Pressupost mínim a executar: 5.787,51 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.498,14 euros
Beneficiari: Ajuntament de Querol
Municipi: Querol
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 7.003,10 euros
Pressupost mínim a executar: 6.762,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.424,75 euros
Beneficiari: Ajuntament de Renau
Municipi: Renau
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 13.942,36 euros
Pressupost mínim a executar: 13.464,14 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 12.790,93 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Riudecanyes
Municipi: Riudecanyes
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 17.577,15 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudecols
Municipi: Riudecols
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 18.476,74 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rocafort de Queralt
Municipi: Rocafort de Queralt
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 27.320,44 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Salomó
Municipi: Salomó
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 16.388,94 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 15.950,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.402,92 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 13.862,62 euros
Beneficiari: Ajuntament de Senan
Municipi: Senan
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 16.530,65 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Solivella
Municipi: Solivella
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 15.789,47 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 41.547,38 euros
Pressupost mínim a executar: 17.041,77 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldemolins
Municipi: Ulldemolins
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 67.640,05 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallclara
Municipi: Vallclara
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 18.031,94 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Municipi: Vallfogona de Riucorb
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 9.234,76 euros
Pressupost mínim a executar: 8.918,01 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.472,11 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallmoll
Municipi: Vallmoll
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 101.381,90 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Vila-rodona
Municipi: Vila-rodona
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 13.017,10 euros
Pressupost mínim a executar: 12.570,61 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.942,09 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilabella
Municipi: Vilabella
Concepte: PAES
Pressupost presentat: 14.774,58 euros
Pressupost Elegible acceptat: 14.229,78 euros
Pressupost mínim a executar: 13.741,70 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.054,61 euros
Observacions: No s'accepta com a despesa subvencionable la substitució d'un braç de suport
per un import de 544,80 € (IVA inclòs), per ser una actuació no subvencionable d'acord amb la
convocatòria. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 14.229,78€.

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Municipi: Vilanova d'Escornalbou
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 14.510,93 euros
Pressupost mínim a executar: 14.013,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.312,54 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova de Prades
Municipi: Vilanova de Prades
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 15.789,47 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Municipi: Vilaplana
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 15.812,27 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Vilaverd
Municipi: Vilaverd
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 12.423,44 euros
Pressupost mínim a executar: 11.997,32 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.397,45 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Municipi: Vimbodí
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 16.636,89 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Xerta
Municipi: Xerta
Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 28.340,69 euros
Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.485,50 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Guiamets
Municipi: Els Guiamets
Concepte: BIOMASSA TIPUS A
Pressupost Presentat: 7.000,00 euros
Pressupost Elegible acceptat: 5.926,12 euros
Pressupost mínim a executar: 5.926,12 euros
% concedit: 50,00%
Import concedit: 2.963,06 euros
Observacions: No s'accepta la despesa en concepte de radiadors, per import de 1.073,88€
(IVA inclòs) per ser una actuació no subvencionable d'acord amb la convocatòria. Per tant, el
pressupost elegible acceptat és de 5.926,12€.
Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: BIOMASSA TIPUS B
Pressupost Elegible: 356.039,20 euros
Pressupost mínim a executar: 111.111,11 euros
% concedit: 45,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Mont-ral
Municipi: Mont-ral
Concepte: BIOMASSA
Pressupost Elegible: 34.165,35 euros
Pressupost mínim a executar: 34.165,35 euros
% concedit: 50,00%
Import concedit: 17.082,68 euros
Beneficiari: Ajuntament de Passanant i Belltall
Municipi: Passanant i Belltall
Concepte: BIOMASSA
Pressupost Elegible: 29.245,26 euros
Pressupost mínim a executar: 29.245,26 euros
% concedit: 50,00%
Import concedit: 14.622,63 euros

Subtotal Línia 1 - Desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima
(PAESC): 915.328,46 euros
Subtotal Línia 2 - Instal·lació de calderes o microxarxes de calor alimentades amb
biomassa: 84.668,37 euros
Total a concedir: 999.996,83 euros

Segon. Desestimar les següents sol·licituds pel fet de ser actuacions que, tot i ser
subvencionables, no han obtingut una puntuació mínima requerida igual o superior a 43 punts:
Beneficiari: Ajuntament d'Alcover
Municipi: Alcover
Concepte: PAES
Beneficiari: Ajuntament de Calafell
Municipi: Calafell
Concepte: PAES
Beneficiari: Ajuntament de Castellvell del Camp
Municipi: Castellvell del Camp
Concepte: PAES
Beneficiari: Ajuntament del Catllar
Municipi: El Catllar
Concepte: PAES
Beneficiari: Ajuntament del Pla de Santa Maria
Municipi: El Pla de Santa Maria
Concepte: PAES
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Beneficiari: Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte: PAES
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Municipi: La Pobla de Mafumet
Concepte: PAES
Observacions: No s'accepta el càlcul del criteri 3, termini previst de retorn de la inversió.
Aquest criteri s'ha calculat tenint en compte la base imposable del cost d'execució i no en
base al pressupost final amb IVA inclòs, motiu pel qual es recalcula tenint en compte el
valor real de la inversió.
Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte:PAES
Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte: PAES
Observacions: No s'accepta el càlcul del criteri 3, termini previst de retorn de la inversió, al
no tenir-se en compte en el càlcul el cost del terme de potència, motiu pel qual es recalcula
aquest criteri.
Beneficiari: Ajuntament de Salou
Municipi: Salou
Concepte: PAES
Observacions: No s'accepta el càlcul del criteri 3, termini previst de retorn de la inversió, ni
del criteri 4, estalvi d'emissions. Aquests criteris s'han calculat tenint en compte la base
imposable i no el pressupost final amb IVA inclòs, motiu pel qual es recalculen tenint en
compte el valor real de la inversió.
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Municipi: Sant Jaume dels Domenys
Concepte: PAES
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: PAES
Beneficiari: Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Municipi: Vinyols i els Arcs
Concepte: PAES
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Tercer. Declarar el desistiment de la següent sol·licitud, atès que no han respost al requeriment:
Beneficiari: Ajuntament de Batea
Municipi: Batea
Concepte: PAES
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Quart. Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria reguladora de la concessió
de la subvenció, la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un
mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de la seva concessió.

Cinquè. Comunicar la informació d’aprovació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.

Sisè. Publicar aquest acord a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona i comunicar-lo a
la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
27. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA CREU ROJA TARRAGONA, PER AL
PROJECTE BANC DE SUPORT, PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
2. La Creu Roja Tarragona és una institució humanitària de caràcter voluntari, d’interès públic i
naturalesa benèfico-social i entre els seus fins estatutaris hi consta l’atenció als col·lectius més
desfavorits o vulnerables de la societat. Dins de les seves línies estratègiques la Creu Roja de
Tarragona du a terme el projecte de productes de suport.
3. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
70.000,00 € a l’aplicació pressupostària 2020-1200-312-78900-01 per al projecte Banc de
suport.
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4. En data 13 de maig de 2020, registre d’entrada electrònic 8004330008-1-2020-010749-2,
Creu Roja Tarragona ha presentat sol·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de
Tarragona, per dur a terme el projecte Banc de suport, per a l’any 2020, per import
de 70.000,00 euros, amb el següent detall:
Actuació
Compra de productes de suport
Costos indirectes

45.000,00 €
600,00 €

Amortitzacions

2.263,00 €

Manteniment del banc de suport

3.000,00 €

Transport productes de suport
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Import

300,00 €

Personal 30h setmanals

21.574,00 €

Import total (IVA inclòs)

72.737,00 €

Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables
inclouen l'IVA, donat que aquest no és deduïble pel beneficiari, i per tant, el pressupost elegible
està integrat pel pressupost amb IVA inclòs.
5. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és finançar el projecte Banc de suport.
6. El pressupost presentat per part de Creu Roja Tarragona és de 72.737,00 euros (IVA inclòs).
L’import total de la subvenció que aporta la Diputació de Tarragona és de 70.000,00 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-1200-312-78900-01. Aquesta quantitat representa
el 96,24% del pressupost elegible, que serà lliurat prèvia justificació de les despeses totals
realitzades.
7. Creu Roja Tarragona ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. I s’ha comprovat que no són deutors de la Diputació de
Tarragona.
8. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
9. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8.
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8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa a la Creu Roja Tarragona, per al projecte Banc de
suport, per a l’any 2020, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1200-312-78900-01, en
els termes següents:
Beneficiari: Creu Roja
Municipi: Tarragona
Concepte: Banc productes de suport - 2020
Pressupost Elegible: 72.737,00 euros
% concedit: 96,24%
Import concedit: 70.000,00 euros
Total: 70.000,00 euros
Segon. La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer. Termini i forma de pagament:

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

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

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

Quart. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
prèvia presentació de la documentació tramesa pel beneficiari.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveuen pagaments a compte.
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Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos pera la
mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona
Cinquè. Forma de justificació. Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de
justificació amb la tramesa de la següent documentació:
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1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
Certificat, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de conformitat amb la
normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas, en
compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus Organismes Autònoms, en referència a l’article 31.3 de llei
General de subvencions.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.

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

Sisè. La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè. El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència. L’acreditació del compliment d’aquestes
obligacions s’ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la corresponent declaració responsable.
Vuitè. Ordenar la remissió de la informació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Novè. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
28. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT DE FLIX, PER LA
CONSERVACIÓ I MILLORA D’HÀBITATS I ESPÈCIES A LA RESERVA DE SEBES DE FLIX,
PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
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2. L’espai d’interès natural (EIN) Riberes de l’Ebre, a Flix, que inclou l’àrea de Sebes i del
meandre d’aquest municipi, destaca per la seva importància com a zona humida d’interior i per
la singularitat paisatgística i ecològica del meandre. Alhora, les instal·lacions de la Reserva i la
gestió que s’hi ha fet l’han convertida en un important dinamitzador local i comarcal que ha
posat de rellevància molts valors complementaris: educatiu, interpretatiu, turístic i estratègic.
3. L’any 1996 el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya va encomanar la
gestió d’aquest espai natural a l’Ajuntament de Flix. Des d’aleshores el Grup de Natura Freixe
(GNF) gestiona directament els equipaments de la reserva mitjançant la signatura de
successius convenis plurianuals amb l’Ajuntament de Flix, segons els quals l’Ajuntament fa una
aportació al GNF per les tasques necessàries de conservació, regeneració, manteniment i ús
públic ordenat dels terrenys i immobles de titularitat pública inclosos a la Reserva. Així, les
activitats que el GNF hi desenvolupa són de conservació i millora d'hàbitats, de manteniment
de les infraestructures i d'educació ambiental. L’any 2011, aleshores, Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va ratificar aquesta fórmula de gestió,
participada pel GNF, en un conveni signat amb aquesta entitat, conveni que ha estat renovat a
octubre de 2013.
4. Els darrers anys, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb l’Ajuntament de Flix en la
gestió de la Reserva Natural de Sebes i es pretén que aquesta col·laboració segueixi destinada
a finançar part de les despeses de personal necessàries.
5. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
29.000,00 € a l’aplicació pressupostària 2020-1200-172-46205-01, per la conservació i millora d’
hàbitats i espècies a la Reserva de Sebes de Flix.
6. En data 11 d'agost de 2020, registre d’entrada electrònic 8004330008-1-2020-020617-2,
l'Ajuntament de Flix ha presentat sol·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de
Tarragona, per dur a terme la conservació i millora d’hàbitats i espècies a la Reserva de Sebes,
per a l’any 2020, per import de 29.000,00 euros, amb el següent detall:
Actuació

Cost anual

% Imputat

Tècnic de conservació (gener a desembre) 33.466,32 €

6.693,26€

Tècnic de suport manteniment (gener a
17.282,69 €
desembre)

7.777,21 €

Tècnic de gerència econòmica (gener a
33.108,96 €
desembre)

6.621,79€

Tècnica de
desembre)

4.966,34 €

comunicació

(juliol

a

16.554,48 €

Equips, materials i publicacions (IVA
2.941,4€
exclòs)

2.941,4€

Import total (IVA exclòs)

29.000,00 €

103.971,54 €
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Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables no
inclouen l'IVA, donat que aquest no és deduïble pel beneficiari, i per tant, el pressupost elegible
està integrat pel pressupost amb IVA exclòs.
7. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és la conservació i millora d’hàbitats i espècies a
la Reserva de Sebes de Flix.
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8. El pressupost presentat per part de l'Ajuntament de Flix és de 103.971,54 euros (IVA exclòs)
i el pressupost elegible és de 29.000,00 euros (IVA exclòs). L’import total de la subvenció que
aporta la Diputació de Tarragona és de 29.0000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2020-1200-172-46205-01. Aquesta quantitat representa el 100% del pressupost
elegible, que serà lliurat prèvia justificació de les despeses totals realitzades.
9. L'Ajuntament de Flix ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. I s’ha comprovat que no són deutors de la Diputació de
Tarragona.
10. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
11. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Flix, per la conservació i millora
d’hàbitats i espècies a la Reserva de Sebes de Flix, per a l’any 2020, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2020-1200-172-46205-01, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: Conservació i millora Reserva de Sebes - 2020
Pressupost Elegible: 29.000,00 euros
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% concedit: 100,00%
Import concedit: 29.000,00 euros
Total: 29.000,00 euros
Segon. La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer. Termini i forma de pagament:
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El termini d’execució de l’actuació subvencionada és de l’1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.

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

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

Quart. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
prèvia presentació de la documentació tramesa pel beneficiari.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveuen pagaments a compte.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos pera la
mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona
Cinquè. Forma de justificació. Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de
justificació amb la tramesa de la següent documentació:
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
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Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
Certificat, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de conformitat amb la
normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas, en
compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus Organismes Autònoms, en referència a l’article 31.3 de llei
General de subvencions.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.

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

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

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
29. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER
RESTABLIR ELS BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS
METEOROLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS 2020.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 18 de febrer de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va
aprovar la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, amb la dotació pressupostària
següent:
1010.942.46201.01 Programes ajudes excepcionals: 900.000 €
1010.942.76200.01 Ajuts excepcionals béns d’inversió: 1.100.000 €
Total de la convocatòria: 2.000.000 €
2. El 3 de març de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va
aprovar la modificació de la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis
municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. L’11 de
març de 2020 es publica al BOP la convocatòria i la seva modificació.
3. El 7 de juliol de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, es va
aprovar la segona modificació de la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis
municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. El 15 de
juliol 2020 es publica al BOP la modificació. La dotació pressupostària s'amplia amb la
modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de la Corporació per a l'exercici 2020. Les partides
s'amplien amb els següents imports:
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500.000 euros l'aplicació pressupostària 2020-1010.942.46201.01
500.000 euros l'aplicació pressupostària 2020-1010.942.76200.01
4. El 30 d'octubre de 2020, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar inicialment la
modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de la Corporació per a l'exercici 2020. Atès que no
s’han presentat al·legacions en el Registre General, s’entén definitivament aprovat l’expedient
de modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de la Corporació, exercici 2020.
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5. Amb la modificació de crèdit s'ha ampliat la dotació pressupostària de la partida de les
subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i
altres situacions excepcionals 2020, amb l'import següent:
500.000 euros l'aplicació pressupostària 2020-1010.942.76200.01
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 deTarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya.
6. Convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020.
7. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010 del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la modificació de la convocatòria de subvencions per restablir els béns i
serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020
incrementant l'import de la partida 1010.942.76200.01 com a conseqüència de l'ampliació del
crèdit. La dotació pressupostària quedarà de la manera següent:
1010.942.46201.01 Programes ajudes excepcionals: 1.400.000 €
1010.942.76200.01 Ajuts excepcionals béns d’inversió: 2.100.000 €
Total de la convocatòria: 3.500.000 €
Segon. Autoritzar el crèdit corresponent a càrrec de l'aplicació pressupostària 1010.942.76200
del pressupost vigent per l'import següent:
500.000 euros l'aplicació pressupostària 2020-1010.942.76200
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Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta modificació 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.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Ocupació i Emprenedoria
30. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TALLER BAIX CAMP PER AL
SEU PROJECTE ORIENTAT A LA CONSOLIDACIÓ I AUGMENT DE LLOCS DE TREBALLS
AMB PERSONES AMB DISCAPACITAT, ANY 2020.
De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de 2018 es van aprovar les
bases generals de subvencions de Tarragona i els seus organismes autònoms (BOPT 27/02
/2019, inserció 2019/2028).
D'acord amb la base 19 de les esmentades bases generals, les subvencions de concessió
directa previstes nominativament en el pressupost de la Diputació de Tarragona s’han d’
instrumentar, com a norma general, mitjançant acords o decrets de concessió.
En l’orgànic de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria del pressupost per a l’exercici 2020 hi ha
una assignació nominativa de subvenció a favor l’Associació de familiars de persones amb
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament Taller Baix Camp, per al seu projecte orientat a
la formació, capacitació i ocupació de persones amb discapacitat, per import de 40.000,00€
(aplicació pressupostària 2020 8040.241.48121).
L’Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
Taller Baix Camp ha presentat, en data 30 d’octubre de 2020 i a través de la Seu Electrònica
de la Diputació de Tarragona, una sol·licitud de concessió d’una subvenció i ha acreditat
documentalment que està legalment constituïda i inscrita en el corresponent registre públic i no
és deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona, per tant compleix els requisits que
estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de Subvencions i les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació, per a ser beneficiària d’una subvenció pública. Així mateix,
l'entitat ha declarat de manera expressa i responsable que es troba al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
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La Diputació de Tarragona treballa per implementar una política integral dirigida a la
reorientació del model socioeconòmic dels territoris de les comarques del Camp de Tarragona,
les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès mitjançant:
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L’impuls de les polítiques públiques necessàries per al desenvolupament equilibrat del
Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.
La col·laboració amb l’activitat econòmica local per a contribuir a la cohesió i la
competitivitat dels municipis i les comarques.
El foment i el suport a les polítiques actives d’ocupació amb la gestió de projectes
ocupacionals determinats.

La Diputació de Tarragona té com a missió contribuir al desenvolupament equilibrat del territori.
Aquesta missió la realitza mitjançant actuacions pròpies així com donant suport als agents
socials i econòmics de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix
Penedès.
L’Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament Taller Baix Camp és una entitat sense ànim de lucre que actua per a totes
les persones amb discapacitat intel·lectual adultes i les seves famílies, preferentment de la
comarca del Baix Camp. La seva missió és oferir els suports necessaris a les persones amb
discapacitat intel·lectual i a les seves famílies per a millorar la seva qualitat de vida.
L’objectiu del projecte consisteix en formar i capacitar persones amb discapacitat, mitjançant la
creació d’itineraris personalitzats d’acompanyament, per tal de consolidar l’activitat laboral que
es desenvolupa a les instal·lacions de Taller Baix Camp durant l’any 2020.
La seva finalitat és el manteniment i consolidació de l’equip de treball, format per 5 persones d’
aquest col·lectiu, l’augment del seu nivell de formació i perfil competencial, i la creació de fins a
5 nous llocs de treball per a persones d’aquest col·lectiu.
Fonaments de dret
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
- Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.
- Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any 2020.
- Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms (BOPT de 27/02/2019, inserció 2019/2028).
- Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
- Llei 40/2015 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l'Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament Taller Baix Camp una subvenció directa, prevista nominativament al
pressupost, per import de 40.000,00€, en els termes següents:

Entitat

Activitat

Pressupost Pressupost
%
total
elegible

Projecte orientat a la
Associació de familiars de
formació,
persones amb discapacitat
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Subvenció Partida

intel·lectual
i
desenvolupament
Baix Camp

del capacitació
Taller ocupació
persones
discapacitat

i 42.800,00€
de
amb

42.800,00€

93,46% 40.000,00€ 2020
8040
241
48121

L'IVA deduïble no és subvencionable de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei General de
Subvencions, per tant, en el moment de la justificació el beneficiari haura de declarar el règim
d'IVA de l'actuació subvencionada als efectes de considerar aquesta despesa com a
subvencionable.
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Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En qualsevol
cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el cost
total de l’actuació.
L'import concedit té el caràcter d'import màxim. La subvenció es lliurarà un cop comprovada la
justificació adequada de la subvenció, així com l’acompliment de l’activitat i de la finalitat que
determina la concessió de la subvenció, tal com es determina en la base 29 de les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms. Així
mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
Quart.- El termini per presentar la documentació justificativa és com a màxim fins a tres mesos
des de la data de finalització de l’activitat subvencionada, és a dir, fins al 31 de març de 2021.
La documentació justificativa que s'ha de lliurar és la següent d’acord amb els models
normalitzats:

1. Certificat detallant el balanç d’ingressos i despeses, acompanyat d’una relació
classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la
data d’emissió, el concepte i la data de pagament.
2. Memòria final de les activitats.
3. Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
4. Dues mostres del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, on se farà constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
5. Informar d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol altra entitat, per tal d’acreditar que no es supera el cost total de
l’actuació.

La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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Cinquè.- 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.

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 EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

Sisè.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment de la
presentació de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració a l'efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de les
obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota aquella altra
informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a les obligacions sobre
transparència i accés a la informació pública. L'incompliment pel beneficiari d'aquesta obligació
es sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Vuitè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció General i al Gabinet de
Presidència i Planificació de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
31. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ JERONI DE MORAGAS PER AL SEU
PROJECTE ORIENTAT A LA FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de 2018 es van aprovar les
bases generals de subvencions de Tarragona i els seus organismes autònoms (BOPT 27/02
/2019, inserció 2019/2028).
D'acord amb la base 19 de les esmentades bases generals, les subvencions de concessió
directa previstes nominativament en el pressupost de la Diputació de Tarragona s’han d’
instrumentar, com a norma general, mitjançant acords o decrets de concessió.
En l’orgànic de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria del pressupost per a l’exercici 2020 hi ha
una assignació nominativa de subvenció a favor l’Associació Jeroni de Moragas per al seu
projecte orientat a formació i inserció laboral de persones amb discapacitat, per import de
10.000,00€ (aplicació pressupostària 2020 8040.241.48219).
L’Associació Jeroni de Moragas ha presentat, en data 28 d'octubre de 2020 i a través de la
Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, una sol·licitud de concessió d’una subvenció i
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ha acreditat documentalment que està legalment constituïda i inscrita en el corresponent
registre públic i no és deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona, per tant compleix
els requisits que estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de Subvencions i les
Bases Generals de Subvencions de la Diputació, per a ser beneficiària d’una subvenció
pública. Així mateix, l'entitat ha declarat de manera expressa i responsable que es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
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La Diputació de Tarragona té com a missió contribuir al desenvolupament equilibrat del territori,
i aquesta missió la realitza mitjançant actuacions pròpies així com donant suport als agents
socials i econòmics de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix
Penedès.
L’Associació Jeroni de Moragas presta serveis orientats a la inclusió social i laboral de
persones joves i adultes amb diversitat funcional intel·lectual, malaltia mental i trastorn de l’
espectre autista (TEA), preferentment a les comarques de les Terres de l’Ebre, per tal d’
aconseguir una societat equilibrada, tolerant i justa.
L’activitat subvencionada comporta el desenvolupament de les següents actuacions:
Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat.
Fonaments de dret
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
- Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.
- Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any 2020.
- Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms (BOPT de 27/02/2019, inserció 2019/2028).
- Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
- Llei 40/2015 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l'Associació Jeroni de Moragas una subvenció directa, prevista
nominativament al pressupost, per import de 10.000,00€, en els termes següents:

Entitat

Activitat

Pressupost Pressupost
%
total
elegible

Associació
Projecte orientat a la formació,
Jeroni
de capacitació i ocupació de persones 12.637,50€
Moragas
amb discapacitat

12.637,50€

Subvenció Partida

2020
8040
79,13% 10.000,00€
241
48219

L'IVA deduïble no és subvencionable de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei General de
Subvencions, per tant, en el moment de la justificació el beneficiari hauraà de declarar el règim
d'IVA de l'actuació subvencionada als efectes de considerar aquesta despesa com a
subvencionable.
Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En qualsevol
cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el cost
total de l’actuació.
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L'import concedit té el caràcter d'import màxim. La subvenció es lliurarà un cop comprovada la
justificació adequada de la subvenció, així com l’acompliment de l’activitat i de la finalitat que
determina la concessió de la subvenció, tal com es determina en la base 29 de les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms. Així
mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
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Tercer.- El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
Quart.- El termini per presentar la documentació justificativa és com a màxim fins a tres mesos
des de la data de finalització de l’activitat subvencionada, és a dir, fins al 31 de març de 2021.
La documentació justificativa que s'ha de lliurar és la següent d’acord amb els models
normalitzats:
1. Certificat detallant el balanç d’ingressos i despeses, acompanyat d’una relació
classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la
data d’emissió, el concepte i la data de pagament.
2. Memòria final de les activitats.
3. Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
4. Dues mostres del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, on se farà constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
5. Informar d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol altra entitat, per tal d’acreditar que no es supera el cost total de
l’actuació.

La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Cinquè.- 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.
Sisè.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment de la
presentació de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració a l'efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de les
obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota aquella altra
informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a les obligacions sobre
transparència i accés a la informació pública. L'incompliment pel beneficiari d'aquesta obligació
es sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/01/2021 a les 14:29:05

Setè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Vuitè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció General i al Gabinet de
Presidència i Planificació de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
32. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIÓ INTERCOMARCAL DE CCOO A TARRAGONA
(CONC) PER A DESENVOLUPAR PROGRAMES DE DINAMITZACIÓ LABORAL I PUNTS D’
ATENCIÓ A LES PERSONES ATURADES PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de 2018 es van aprovar les
bases generals de subvencions de Tarragona i els seus organismes autònoms (BOPT 27/02
/2019, inserció 2019/2028).
D'acord amb la base 19 de les esmentades bases generals, les subvencions de concessió
directa previstes nominativament en el pressupost de la Diputació de Tarragona s’han d’
instrumentar, com a norma general, mitjançant acords o decrets de concessió.
En l’orgànic de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria del pressupost per a l’exercici 2020 hi ha
una assignació nominativa de subvenció a favor de la Unió Intercomarcal de CCOO a
Tarragona (CONC) per tal de desenvolupar programes de dinamització laboral i punts d’atenció
a les persones aturades per import de 18.000,00 € (aplicació pressupostària 2020 8040/241
/48903).
La Unió Intercomarcal de CCOO de Tarragona ha presentat, en data 30 de juliol de 2020 i a
través del Registre General de la Diputació de Tarragona, una sol·licitud de concessió d’una
subvenció i ha acreditat documentalment que està legalment constituïda i no és deutora per
cap concepte de la Diputació de Tarragona, per tant compleix tots els requisits que estableix la
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de Subvencions i les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació, per a ser beneficiària d’una subvenció pública. Així mateix, l’
entitat ha declarat de manera expressa i responsable que es troba al corrent del compliment de
les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
La Diputació de Tarragona té com a missió contribuir al desenvolupament equilibrat del territori,
i aquesta missió la realitza mitjançant actuacions pròpies així com donant suport als agents
socials i econòmics de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix
Penedès.
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La Unió Intercomarcal de CCOO a Tarragona (CONC) està duent a terme, dins dels seus plans
d’actuació comarcal i municipal, respectivament, programes de d’assessorament i orientació
laboral a persones aturades o en actiu que cerquin una millora en la seva ocupabilitat actual.
Les actuacions pròpies de la Unió Intercomarcal de CCOO a Tarragona (CONC) són, entre d’
altres, l’assessorament tecnicojurídic laboral.
L’activitat subvencionada comporta el desenvolupament de les següents actuacions:
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Assessorament, orientació i formació mitjançant programes i cursos de formació
específics sobre tècniques d’inserció i reinserció laboral.
Fonaments de dret
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
- Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.
- Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any 2020.
- Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms (BOPT de 27/02/2019, inserció 2019/2028).
- Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
- Llei 40/2015 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Unió Intercomarcal de CCOO de Tarragona (CONC) una subvenció
directa, prevista nominativament al pressupost, per import de 18.000,00€, en els termes
següents:
Beneficiari:

Unió Intercomarcal de CCOO a Tarragona (CONC)

Municipi:

Tarragona

Concepte:

Programes de dinamització laboral i punts d’atenció a les
persones aturades per a l’any 2020.

Pressupost elegible:

27.000,00 €

% concedit:

66,67%

Import concedit:

18.000,00 €

Aplicació pressupostària:

8040/241/48903

L'IVA deduïble no és subvencionable de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei General de
Subvencions, per tant, en el moment de la justificació els beneficiaris hauran de declarar el
règim d'IVA de l'actuació subvencionada als efectes de considerar aquesta despesa com a
subvencionable.
Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En qualsevol
cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el cost
total de l’actuació.
L'import concedit té el caràcter d'import màxim. La subvenció es lliurarà un cop comprovada la
justificació adequada de la subvenció, així com l’acompliment de l’activitat i de la finalitat que
determina la concessió de la subvenció, tal com es determina en la base 29 de les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms. Així

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/01/2021 a les 14:29:05

mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
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Quart.- El termini per presentar la documentació justificativa és com a màxim fins a tres mesos
des de la data de finalització de l’activitat subvencionada, és a dir, fins al 31 de març de 2021.
La documentació justificativa que s'ha de lliurar és la següent d’acord amb els models
normalitzats:
a. Certificat detallant el balanç d’ingressos i despeses, acompanyat d’una relació
classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la
data d’emissió, el concepte i la data de pagament.
b. Memòria final de les activitats.
c. Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
d. Dues mostres del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, on se farà constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
e. Informar d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol altra entitat, per tal d’acreditar que no es supera el cost total de
l’actuació.

La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Cinquè.- 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.
Sisè.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment de la
presentació de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració a l'efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de les
obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota aquella altra
informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a les obligacions sobre
transparència i accés a la informació pública. L'incompliment pel beneficiari d'aquesta obligació
es sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
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Vuitè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció General i al Gabinet de
Presidència i Planificació de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
33. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ D’AJUDA MÚTUA D’IMMIGRANTS A
CATALUNYA (AMIC) I A LA UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) DE TARRAGONA
PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT PROGRAMA D’INFORMACIÓ I
ASSESSORAMENT D’ESTRANGERIA I LABORAL A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA PER
A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de 2018 es van aprovar les
bases generals de subvencions de Tarragona i els seus organismes autònoms (BOPT 27/02
/2019, inserció 2019/2028).
D'acord amb la base 19 de les esmentades bases generals, les subvencions de concessió
directa previstes nominativament en el pressupost de la Diputació de Tarragona s’han d’
instrumentar, com a norma general, mitjançant acords o decrets de concessió.
En l’orgànic de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria del pressupost per a l’exercici 2020 hi ha
una assignació nominativa de subvenció a favor de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a
Catalunya (AMIC) i la Unió General de Treballadors (UGT) de Tarragona per a la realització de l’
activitat Programa d’informació i assessorament d’estrangeria i laboral a la província de
Tarragona, per import de 18.000,00€ (aplicació pressupostària 2020 8040/241/48901).
L'Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) i la Unió General de Treballadors
(UGT) de Tarragona han presentat a través de la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona
una sol·licitud de concessió d’una subvenció, en data 6 d’agost de 2020, i han acreditat
documentalment que estan legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre públic i
no són deutores per cap concepte de la Diputació de Tarragona, per tant compleixen els
requisits que estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de Subvencions i les Bases
Generals de Subvencions de la Diputació, per a ser beneficiàries d’una subvenció pública. Així
mateix, les dues entitats han declarat de manera expressa i responsable que es troben al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
El Programa d’informació i assessorament d’estrangeria i laboral a la demarcació de Tarragona
ofereix un acompanyament personalitzat segons els requeriments de cada cas, donant sortida
a diverses problemàtiques relacionades amb l’estrangeria. Amb aquest programa es promou
als diferents municipis el manteniment del servei d’informació gratuïta per a les persones
immigrades que centra les seves tasques en l’atenció jurídica d’estrangeria i continguts
complementaris adreçats a la millora de l’accés de la població immigrada al mercat laboral.
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L’Associació AMIC té com a objectiu aconseguir la integració laboral i social de les persones
immigrades mitjançant la necessària estabilitat de la situació documental i la promoció de l’
accés al mercat laboral. D’una altra banda, AMIC desenvolupa una tasca constant de
reivindicació i sensibilització a la societat per defensar els valors de la convivència intercultural i
la democràcia, treballant en xarxa amb altres actors i entitats del col·lectiu immigrants i la
societat civil en general.
La Unió General de Treballadors (UGT) de Tarragona intervé amb els ajuntaments de la
demarcació de Tarragona per al desenvolupament territorial i socioeconòmic, i en contra de la
desocupació i exclusió social de persones amb més dificultats per fer front a les realitats i les
demandes de cada municipi, sobretot tenint en compte els més petits. Així mateix, disposa de
la infraestructura i experiència necessària per informar i assessorar els municipis en aquesta
matèria.
Els objectius específics del servei de Dinamització Laboral són:
Atendre de manera directa als usuaris/es que s’apropen al servei.
Millorar i potenciar les capacitats dels usuaris vers el món laboral.
Detectar les necessitats laborals, formatives i ocupacionals.
Portar a terme processos d’orientació, informació i assessorament.
Atendre, ajudar i informar a les persones immigrants canalitzant-les al servei d’atenció
als immigrants del sindicat: AMIC i portant un seguiment.
Promoure l’accés a la formació subvencionada persones desocupades i treballadores.
Col·laborar amb els municipis petits en temes de gestió de l’ocupació.
Oferir assessorament tècnic en matèria de Polítiques Actives d’Ocupació i en programes
que promoguin la formació, l’ocupació i la inserció sociolaboral.
Proporcionar als ciutadans un punt d’informació sobre temes formatius, laborals i d’
ocupació.
Col·laborar amb entitats formatives de la UGT com és ara l’IDFO (Entitat Formativa de la
UGT de Catalunya), per planificar accions formatives. Planificar actuacions amb els
ajuntaments (igualtat, ocupació, formació).
L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) i la Unió General de Treballadors
(UGT) de Tarragona tenen previst realitzar durant l’exercici 2020 les actuacions següents:
Atenció directa a usuaris/àries presencial i telefònicament.
Mantenir l’atenció personalitzada a persones nouvingudes de la província de Tarragona.
Oferir informació, assessorament i suport de qualitat en temes d’estrangeria, com ara
renovacions de permisos de residència i treball, arrelament, re agrupament familiar,
nacionalitat Espanyola, modificacions, consultes civils, residència de llarga durada, etc.
Orientació, derivacions i seguiment amb tot allò que té a veure amb l’acollida i integració
de les persones immigrades en temes laborals, de formació, de reconeixement
professional i homologació/convalidació de estudis estrangers, d’aprenentatge de català
i castellà, mobilitat dins la UE, i altres qüestions que puguin ser necessàries en cada
moment.
Col·laboració en la gestió de les borses de treball.
Tutorització i acompanyament.
Realització d’accions formatives.
Difusió i Prospecció.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/01/2021 a les 14:29:05

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 EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

Intermediació laboral.
Col·laboració en temes d’igualtat.
Coordinació i cooperació amb altres agents del territori.
Participació a la Xarxa d’Entitats d’inserció sociolaboral de Tarragona.
Club feina; espais de recerca de feina.
Realització de tallers d’orientació laboral per col·lectius (jovent, nouvinguts i en risc d’
exclusió social).
Coordinació amb els equips de Serveis Socials.
Fonaments de dret
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
- Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.
- Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any 2020.
- Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms (BOPT de 27/02/2019, inserció 2019/2028).
- Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
- Llei 40/2015 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l'Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) i a la Unió
General de Treballadors una subvenció directa, prevista nominativament al pressupost, per
import de 18.000,00€, en els termes següents:

Entitat

Activitat

Pressupost Pressupost
%
total
elegible

Associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants a Catalunya
(AMIC) i Unió General de
Treballadors
de
Tarragona (UGT) i

Programa
d’
informació
i
assessorament
d’
estrangeria i laboral a
la
província
de
Tarragona

36.000,00€
(21.600,00€
a AMIC i
14.400,00€
a UGT)

36.000,00€
(21.600,00€
a AMIC i
14.400,00€
a UGT)

50,00%
(50,00%
a AMIC
i
50,00%
a UGT)

Subvenció Partida

18.000,00€
(10.800,00
€ a AMIC
i 7.200,00
€ a UGT)

2020
8040
241
48901

L'IVA deduïble no és subvencionable de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei General de
Subvencions, per tant, en el moment de la justificació els beneficiaris hauran de declarar el
règim d'IVA de l'actuació subvencionada als efectes de considerar aquesta despesa com a
subvencionable.
Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En qualsevol
cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el cost
total de l’actuació.
L'import concedit té el caràcter d'import màxim. La subvenció es lliurarà un cop comprovada la
justificació adequada de la subvenció, així com l’acompliment de l’activitat i de la finalitat que
determina la concessió de la subvenció, tal com es determina en la base 29 de les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms. Així
mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
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Tercer.- El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
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Quart.- El termini per presentar la documentació justificativa és com a màxim fins a tres mesos
des de la data de finalització de l’activitat subvencionada, és a dir, fins al 31 de març de 2021.
La documentació justificativa que s'ha de lliurar és la següent d’acord amb els models
normalitzats:
1. Certificat detallant el balanç d’ingressos i despeses, acompanyat d’una relació
classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la
data d’emissió, el concepte i la data de pagament.
2. Memòria final de les activitats.
3. Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
4. Dues mostres del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, on se farà constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
5. Informar d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol altra entitat, per tal d’acreditar que no es supera el cost total de
l’actuació.

La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Cinquè.- 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.
Sisè.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment de la
presentació de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració a l'efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de les
obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota aquella altra
informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a les obligacions sobre
transparència i accés a la informació pública. L'incompliment pel beneficiari d'aquesta obligació
es sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Vuitè.- Notificar-ho als beneficiaris i comunicar-ho a la Intervenció General i al Gabinet de
Presidència i Planificació de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
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Contractació i Expropiacions
34. APROVAR PREUS JUSTOS ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS DE
FINQUES AFECTADES PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORES PUNTUALS DE
SEGURETAT I DRENATGE A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL DEL CAMP
DE TARRAGONA, ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 29 de novembre de 2019, va
aprovar definitivament el Projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses
carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona, any 2019 (BOP de Tarragona CVE 201910980 de data 10/12/2019).
Aquest acord, que comporta la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats per l’execució del Projecte esmentat, va
aprovar inicialment la relació de béns i drets, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.
2. S’ha arribat al mutu acord amb la majoria dels propietaris afectats per l’esmentat Projecte,
respecte les afectacions a les seves finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus
considerats justos per la Diputació.
Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat
pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de la província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat
a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació
poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i per mutu
acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les actes de preu just per mutu acord de les finques que es relacionen, de
conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte de millores puntuals de
seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona, any 2019:
Finca

Propietari

Domicili
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NIF

Import
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1

XXX (33,34%)

C/ XXX
08007 Barcelona

1

XXX (33,33%)

C/ XXX
08036 Barcelona

XXX

50,54

1

XXX (33,33%)

C/ XXX
08013 Barcelona

XXX

50,54

2

XXX

AV. XXX
43739 Porrera

XXX

975,60

4

XXX

XXX
43816 Querol

XXX

1.556,09

5i7

XXX

C/ XXX
31592 Cintruenigo (Navarra)

XXX

633,60

6i8

XXX

XXX
43141 Vilallonga del Camp

XXX

300,94

9

XXX

C/ XXX
43155 Perafort

XXX

50,55

XXX

2.459,39

TOTAL

6.077,25

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos, per un import total de
SIS MIL SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (6.077,25), amb càrrec a la
partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2020.
TERCER. Transferir els imports dels preus justos als números de compte autoritzats pels
propietaris de les finques a aquests efectes.
En el supòsit que els propietaris refusin rebre l’import del preu just o no el puguin cobrar per
existir càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es
consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s’aixecarà la
corresponent acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’aixecament de les
corresponents actes de pagament i ocupació:
- XXX, cap de servei de Contractació i Expropiacions, o XXX, cap de secció de Contractació i
Expropiacions.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a la redacció dels
plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a cadascuna de les finques afectades.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
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35. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I RETORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT D’EMULSIONS ASFÀLTIQUES PER A LES OBRES DE
REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE CAMINS MUNICIPALS.
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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 7 de setembre de 2018, l’empresa PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS, SLU
(B85826832) va constituir la garantia definitiva per un import de DOS MIL VUIT-CENTS C
INQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (2.854,50 €), per a respondre del
contracte de subministrament d’emulsions asfàltiques per a les obres de reparació de
paviments de camins municipals, del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de
Govern de data 5 d’octubre de 2018.
2. En data 4 de desembre de 2019, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta de recepció del contracte, en la que es fa constar que la prestació es va
realitzar correctament d’acord amb les condicions establertes en els plecs i que el
subministrament va finalitzar el dia 19 d'octubre de 2019, iniciant-se el termini de garantia d'un
(1) any previst al contracte. També es fa constar que el contracte es va liquidar per un import
total de 62.469,30 € IVA inclòs), import inferior al preu màxim d’adjudicació de 69.078,90 € (IVA
inclòs).
3. En data 22 d’octubre de 2020, el responsable del contracte ha informat que els materials
estan en bon estat i que no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista
adjudicatari de l’esmentat contracte i, que no queden obligacions pendents d’abonar al
contractista, pondent-se procedir, per tant, a l'aprovació de la liquidació del contracte per un
import de ZERO EUROS (0,00 €) i a la devolució de la garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L’article 210.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), preveu la liquidació dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 210.3 de la LCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. L'article 111 de la LCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.
4. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de subministrament d’emulsions asfàltiques per a les
obres de reparació de paviments de camins municipals, per un import de ZERO EUROS (0,00
€).
Segon. Retornar a l’empresa PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS, SLU (B85826832) la
garantia definitiva de l’esmentat contracte, constituïda el dia 7 de setembre de 2018, mitjançant
carta de Pagament núm. 2018000651, per import de DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-
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QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (2.854,50 €), prèvia acreditació davant de la
Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions
amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
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Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l’ Àrea del Servei d’
Atenció al Territori.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
36. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DEL VORAL DE LA CARRETERA TV7331, ACCÉS AL CEMENTIRI DE LA FATARELLA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 20 de març de 2014, l’empresa M. Y J. GRUAS, S.A. va constituir la garantia
definitiva per import de TRES MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS (3.320,87 euros), per respondre del contracte de les obres de condicionament del
voral de la carretera TV-7331, accés al cementiri de la Fatarella, del qual va resultar
adjudicatària per acord de la Junta de Govern, en data 28 de març de 2014.
2. En data 12 de setembre de 2014, es va signar l'Acta de recepció de les obres i es va iniciar
el termini de garantia del contracte de sis (6) anys.
3. En data 6 de novembre de 2020, el Cap de secció de construcció i laboratori de materials de
l’àrea del Servei d’Assistència al Territori informa que s'ha comprovat que les obres estan en
bon estat, que no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista adjudicatari de
les obres, i, que es pot procedir, per tant, a la liquidació del contracte per un import de ZERO
EUROS (0,00 €) i a la devolució de la garantia definitiva.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. D’acord amb l’article 235 del TRLCSP, dins del termini de quinze dies anteriors al
compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres, i si aquest fos favorable, el
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat llevat de la regulada en l’article 236 de la
mateixa norma per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
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3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de condicionament del voral de la
carretera TV-7331, accés al cementiri de la Fatarella , per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
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Segon. Retornar a l’empresa M. Y J. GRUAS, S.A. (NIF A25031576) la garantia definitiva de l’
esmentat contracte, constituïda el dia 20 de març de 2014, mitjançant carta de pagament núm.
2014000104, per import de TRES MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS (3.320,87 euros), prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta
Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General, i a l’ Àrea del Servei d’
Assistència al Territori.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
37. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-704 ENTRE
LA T-11 I L’ALEIXAR (2A FASE).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 6 d’octubre de 2016, l’empresa ACSA, OBRAS E INSFRAESTRUCTURAS, SA (NIF
A08112716) va constituir la garantia definitiva per import de 27.302,36 euros, per a respondre
del contracte de les obres de condicionament de la carretera T-704 entre la T-11 i l’Aleixar (2a
fase), del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern, de data 21 d'octubre
de 2016.
2. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 26 de maig de 2017,
es va concedir a l’empresa adjudicatària de l’esmentat contracte una ampliació del termini d’
execució fins el dia 21 de juliol de 2017, per a l’acabament total de les obres.
3. En data 21 de juliol de 2017, es va signar l'Acta de recepció de les obres i es va iniciar el
termini de garantia del contracte de dos (2) anys.
4. En data 3 de març de 2020, el cap de Servei de Projectes i Obres (SAT) va informar que les
obres estaven en bon estat i no s’observaven defectes ni deficiències atribuïbles al contractista
adjudicatari de les obres, i que es podia procedir a la liquidació del contracte per un import de
ZERO EUROS (0,00 €) i a la devolució de la garantia definitiva.
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Fonaments de dret
1. L'article 102 del del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.

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 EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

2. D’acord amb l’article 235 del TRLCSP, dins del termini de quinze dies anteriors al
compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres, i si aquest fos favorable, el
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat llevat de la regulada en l’article 236 de la
mateixa norma per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de condicionament de la carretera T704 entre la T-11 i l’Aleixar (2a fase), per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Retornar a l’empresa ACSA, OBRAS E INSFRAESTRUCTURAS, SA (NIF A08112716)
la garantia definitiva de l’esmentat contracte, constituïda el dia 6 d’octubre de 2016, mitjançant
carta de pagament núm. 2016000664, per import de VINT-I-SET MIL TRES-CENTS DOS
EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (27.302,36 euros), prèvia acreditació davant de la
Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions
amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i al Servei d’Assistència
al Territori.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
38. APROVAR LA 1A PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE
LES LLICÈNCIES E-CONTRACTA (PLYCA).
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. 2019-0005401 de data 30 de desembre de 2019, es va
adjudicar el contracte del servei de manteniment de les llicències e-contracta (Plyca), a l’
empresa NEXUS INFORMATION TECNOLOGY, S.A. amb NIF A-81727810, per un import de
49.825,17 € (IVA inclòs).
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Aquest contracte es va formalitzar el dia 16 de gener de 2020 amb un termini d’execució d’un
(1) any, a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte i amb la possibilitat de
dues pròrrogues anuals.
2. En data 9 de novembre de 2020 el cap de projecte de tecnologia municipal, ha informat
favorablement la primera pròrroga d’aquest contracte, amb una valoració estimada de
QUARANTA NOU MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (49.825,17
€) IVA inclòs.
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3. Segons consta a l'expedient, l'empresa NEXUS INFORMATION TECNOLOGY, S.A., ha
manifestat el seu interès per a la tramitació d’aquesta pròrroga.
4. En l'expedient consta informe favorable emès per la Secretaria General en relació amb la
pròrroga d'aquest contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu les
pròrrogues dels contractes.
2. La clàusula 2.1.6 i l’apartat K del quadre-resum del Plec de clàusules administratives
particulars preveuen, respectivament, la durada del contracte i la possibilitat de pròrrogues.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de
les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es
consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per aprovar la 1a pròrroga d'aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació de competències efectuada per Decret de Presidència
número 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la 1a pròrroga del contracte del servei de manteniment de les llicències econtracta (Plyca), subscrit amb l’empresa NEXUS INFORMATION TECNOLOGY, S.A., amb
NIF A-81727810, per un import màxim de 49.825,17 € (IVA inclòs) i un any de durada, des del
17 de gener de 2021 al 16 de gener de 2022.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte, per un
import de 49.825,17 € (IVA inclòs), de la manera següent:
Any

Partida

Import

2021

9030/920/21600/01

47.641,06 €

2022

9030/920/21600/01

2.184,11 €

Tercer. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que autoritzi
el pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
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Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de la notificació de la
resolució.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, davant de la presidenta de la
Diputació, en el termini màxim d’un mes des del dia següent al de la data de la notificació de la
resolució.
39. APROVAR LA 1A PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT DEL
PROGRAMARI DE L’APLICACIÓ DE GESTIÓ DEL TEMPS DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2019-0005410 de data 30 de desembre de 2019, es va
adjudicar el contracte del servei de suport del programari de l’aplicació de Gestió del Temps de
Treball de la Diputació de Tarragona, a l’empresa SPEC, S.A. amb NIF A 08537300, per un
import de 5.802,35 € (IVA inclòs).
Aquest contracte es va formalitzar el dia 28 de gener de 2020, amb un termini d’execució d’un
(1) any, a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte i amb la possibilitat de
dues pròrrogues anuals.
2. En data 5 de novembre de 2020 el cap de projecte de tecnologia municipal, ha informat
favorablement la primera pròrroga d’aquest contracte, amb una valoració estimada de CINC
MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (5.802,35 €) IVA inclòs.
3. Segons consta a l'expedient, l'empresa SPEC, S.A., ha manifestat el seu interès per a la
tramitació d’aquesta pròrroga.
4. En l'expedient consta informe favorable emès per la Secretaria General en relació amb la
pròrroga d'aquest contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu les
pròrrogues dels contractes.
2. La clàusula 2.1.6 i l’apartat K de quadre-resum del Plec de clàusules administratives
particulars preveuen, respectivament, la durada del contracte i la possibilitat de pròrrogues.
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3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de
les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es
consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per aprovar la 1a pròrroga d'aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació de competències efectuada per Decret de Presidència
número 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la 1a pròrroga del contracte del servei de suport del programari de l’aplicació
de Gestió del Temps de Treball de la Diputació de Tarragona, subscrit amb l’empresa SPEC, S.
A. amb NIF A 08537300, per un import màxim de 5.802,35 € (IVA inclòs) i un any de durada,
des del 29 de gener de 2021 al 28 de gener de 2022.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte, per un
import de 5.802,35 € (IVA inclòs), de la manera següent:
Any

Partida

Import

2021

9030/920/21600/01

5.357,24 €

2022

9030/920/21600/01

445,11 €

Tercer. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que autoritzi
el pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de la notificació de la
resolució.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, davant de la presidenta de la
Diputació, en el termini màxim d’un mes des del dia següent al de la data de la notificació de la
resolució.

40. APROVAR LA 1A. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT AVANÇAT
PER A LA PLATAFORMA DE BASES DE DADES ORACLE DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. Per acord de la Junta de govern, de data 29 d'octubre de 2019, es va adjudicar el contracte
del servei de suport avançat per a la Plataforma de Bases de Dades Oracle de la Diputació de
Tarragona, a l’empresa NUCLI EXPERTS, SL (NIF B63601223), per un import de 74.959,50 €
(IVA inclòs).
Aquest contracte es va formalitzar el dia 3 de desembre de 2019, amb un termini d’execució d’
un (1) any, a partir de 1 de gener de 2020 i amb la possibilitat de tres pròrrogues anuals.
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2. En data 19 d’octubre de 2020 el responsable del contracte ha informat favorablement la 1a.
pròrroga d’aquest contracte, amb una valoració de SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (74.959,50 €) IVA inclòs. A l’
expedient consta conformitat de l’adjudicatari.
3. En data 24 de novembre de 2020, la Secretaria General ha emès informe jurídic favorable
previ a l’aprovació de la 1a pròrroga del contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu les
pròrrogues dels contractes.
2. La clàusula 2.1.6 i el punt K de quadre-resum del Plec de clàusules administratives
particulars preveuen, respectivament, la durada del contracte i la possibilitat de pròrrogues.
3. . La competència per aprovar la 1a. pròrroga del contracte esmentat correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació de competències efectuada per Decret de Presidència
número 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la 1a. pròrroga del contracte del servei de suport avançat per a la Plataforma
de Bases de Dades Oracle de la Diputació de Tarragona a l’empresa NUCLI EXPERTS, SL
amb NIF B63601223, per un import de 74.959,50€ (IVA inclòs) i un any de durada, des del 1 de
gener de 2021 al 31 de desembre de 2021.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte de la
següent manera:
Aplicació pressupostària

N. operació

Import

2021 / 9030 / 920 / 21600 / 01

2020031095

74.959,50

Tercer. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que autoritzi
el pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
41. APROVAR LA SEGONA I ÚLTIMA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
MANTENIMENT, ACTUALITZACIÓ I MILLORA DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ
SOCIOECONÒMICA LOCAL MERCURI.
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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. 2018-0003903, de data 14 de desembre de 2018, es va
adjudicar el contracte del servei de manteniment, actualització i millora del sistema d’informació
socioeconòmica local Mercuri, a l’empresa CLOVER DATASOFT, S.L., (B62431309), per un
import de 25.894,00 € (IVA inclòs).
2. El contracte es va formalitzar en data 20 de desembre de 2018, amb una durada d’un (1) any
des de la data de formalització, amb la possibilitat de dos pròrrogues anuals.
3. Per decret de Presidència núm. 2019-0005230 de 20 de desembre de 2019 es va aprovar la
primera pròrroga d’aquest contracte, subscrit amb l’empresa CLOVER DATASOFT, S.L., per un
import de 25.894,00 € (IVA inclòs) i un (1) any de durada, des del 20 de desembre de 2019 fins
el 19 de desembre de 2020.
4. En data 26 d’octubre de 2019, el cap d’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
com a responsable del contracte, ha informat favorablement la segona i última pròrroga del
contracte, amb un import total de 25.894,00 € (IVA inclòs). A l’expedient consta l’escrit d’
acceptació de la pròrroga per part del contractista.
5. En data 24 de 2020, la Secretaria General informa favorablement l’aprovació de la segona i
última pròrroga d’aquest contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu les
pròrrogues dels contractes.
2. La clàusula 6a del Plec de clàusules administratives particulars i l’apartat 11 del quadre de
característiques preveuen, respectivament, la durada del contracte i la possibilitat de
pròrrogues.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de
les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es
consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per aprovar la 2a i última pròrroga del contracte esmentat correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències efectuada per Decret de
Presidència número 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar la segona i última pròrroga del contracte del servei de manteniment,
actualització i millora del sistema d’informació socioeconòmica local Mercuri subscrit amb l’
empresa CLOVER DATASOFT, S.L. (B-62431309), per un import de 25.894,00 € (IVA inclòs) i
per un (1) any més de durada, des del 20 de desembre de 2020 fins el 19 de desembre de
2021.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte per un
import de VINT-I-CINC MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS (25.894,00 €) IVA
inclòs, a l'aplicació pressupostària núm. 2021 / 8040 / 241/ 22706.
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Tercer. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria.
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.

42. APROVAR LA RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ
DEL PROJECTE DE ROTONDA A LA INTERSECCIÓ ENTRE LES CARRETERES T-202, T203 I T-214, LA RIERA DE GAIÀ, I APROVAR PREUS JUSTOS ADDICIONALS PER MUTU
ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 28 d’abril de 2017, es va aprovar
definitivament el Projecte de rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202. T-203 i T-214,
la Riera de Gaià (BOP núm. 95, de 18 de maig de 2017), i es va iniciar l’expedient expropiatori.
Aquesta aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels
béns i drets afectats.
2. La relació de propietaris, béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat Projecte va ser
publicada la BOP de Tarragona núm 100 de data 25 de maig de 2017 i al Diari de Tarragona de
data 27 de maig de 2017, i es va exposar al tauler d’anuncis de la Diputació de Tarragona i de l’
Ajuntament de la Riera de Gaià.
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3. Per acords de la Junta de Govern de data 29 de setembre de 2017 i 26 d’octubre de 2018,
es van aprovar els preus justos per mutu acord amb els propietaris afectats per l’esmentat
Projecte.
4. Un cop acabades les obres de construcció del Projecte de rotonda a la intersecció entre les
carreteres T-202. T-203 i T-214, la Riera de Gaià, el Servei d'Assistència al Territori informa
que ha comprovat les superfícies realment ocupades a les parcel·les afectades per les obres, i
s'ha constatat la necessitat de modificar les superfícies afectades a la majoria de les finques
del parcel·lari de l’esmentat Projecte.
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5. S’ha arribat a un acord amb la majoria dels propietaris afectats que han de rebre
indemnitzacions addicionals, respecte a la quantia d’aquestes i preus considerats justos per la
Diputació.
6. Per defunció de la Sra. XXX, propietària de la finca núm. 18 del Projecte, no s’ha pogut
arribar a l'acord amb els actuals propietaris atès que no consta al Registre de la Propietat el
nou titular d’aquesta finca.
Segons l'informe del SAT, la superfície afectada d'aquesta finca va augmentar en 53 m2
d'expropiació de sòl rústic de secà, i a més es va haver de col·locar un pal de formigó.
Aquestes afectacions addicionals han estat valorades per la senyora XXX, enginyera agrònoma
del SAM, segons el detall següent:
Superfície: 53 m2 de secà a 4,32 €/m2 ................................................

228,96 €

Premi d'afecció 5% .............................................................................

11,45 €

Indemnització: 1 pal de formigó a 210 €/Unitat ...................................

210,00 €
TOTAL

450,41 €

Aquest import s'haurà de consignar a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona fins
que s'acrediti suficientment la titularitat de la finca, i poder-lo lliurar al seu propietari.
Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa estableix que la utilitat pública s’entén implícita,
en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i serveis de la província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat
a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació
poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i per mutu
acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la relació definitiva de béns i drets afectats pel Projecte de rotonda a la
intersecció entre les carreteres T-202. T-203 i T-214, la Riera de Gaià, amb les superfícies
realment afectades per l'execució de l'obra:
Referència cadastral
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Finca

Titular i domicili

Terme
municipal
la La Riera
de Gaià

Polígon

Parcel·la

Superfície
expropiada
m2

Ocupació
temporal
m2

Servituds

--

188

--

001

Ajuntament de
Riera de Gaià

002

XXX, DNI XXX

La Riera
de Gaià

2

21

410

288,96

--

003

XXX, DNI XXX

La Riera
de Gaià

2

25

346

72

24 ml.
serv.
elèctric aeri

004

XXX, DNI XXX

La Riera
de Gaià

2

23

161

--

--

2990501CF6529B0000XF

005

XXX, DNI XXX

La Riera
de Gaià

2

24

137

64

16 m2
serv. telef.
soterrat
i 16 m2
serv. agua
soterrat

006

XXX, DNI XXX

La Riera
de Gaià

3

43

418

--

--

007

XXX, DNI XXX

La Riera
de Gaià

3

44

3028

88

--

008

XXX, DNI XXX,
XXX, DNI XXX

i La Riera
de Gaià

2

26

--

129

43 ml.
serv.
elèctric aeri

009

XXX, DNI XXX,
XXX, DNI XXX

i La Riera
de Gaià

6

115

97

24

8 serv.
elèctric aeri

010

XXX, DNI XXX,
XXX, DNI XXX

i La Riera
de Gaià

6

116

285

134,4

--

104

16 ml.
serv.
elèctric aeri
i 28 m2.
serv. telef.
soterrat

011

XXX, DNI XXX

La Riera
de Gaià

6

145

685

012

XXX, DNI XXX

La Riera
de Gaià

4

4

--

216

14 ml.
serv.
elèctric aeri
i 58 ml.
serv. telef.
aeri

013

XXX, DNI XXX

La Riera
de Gaià

6

166

418

--

--

014

XXX, DNI XXX

La Riera
de Gaià

4

5

25

--

--

015

XXX, DNI XXX

La Riera
de Gaià

4

6

305

645

110 ml.
serv.
elèctric aeri

016

XXX, DNI XXX,
XXX, DNI XXX

i La Riera
de Gaià

3

41

581

72

24 ml.
serv.
elèctric aeri
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017

XXX, DNI XXX

018

XXX, DNI XXX

La Riera
de Gaià

4

69

979

279

34 ml.
serv.
elèctric aeri

La Riera
de Gaià

4

7

135

15

5 ml. serv.
elèctric aeri

019

XXX, DNI XXX i XXX, La Riera
DNI XXX
de Gaià

6

124

--

63

21 ml.
serv. telef.
aeri

020

DESAFECTADA

La Riera
de Gaià

4

77

--

--

--

SEGON. Exposar l'esmentada relació de béns i drets pel termini de 20 dies hàbils, en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament de la Riera de Gaià i de la Seu Electrònica de la Diputació, i publicar
en el BOP de Tarragona i en el Diari de Tarragona.
TERCER. Aprovar les següents actes de preu just per mutu acord definitives, i els preus justos
addicionals de les finques que es relacionen, de conformitat amb les dades que figuren a l’
expedient del Projecte de rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202. T-203 i T-214, la
Riera de Gaià:
Finca

Propietari

Domicili

NIF

Import

2, 4 i 7

XXX

C/ XXX
43762 – La Riera de Gaià

XXX

955,44

3

XXX

XXX
43762 – La Riera de Gaià

XXX

750,32

5

XXX

C/ XXX
43762 – La Riera de Gaià

XXX

920,52

8

XXX (50%)

C/ XXX
43001 - Tarragona

XXX

1.078,60

8

XXX (50%)

C/ XXX
43001 - Tarragona

XXX

1.078,61

9 i 10

XXX (50%)

C/ XXX
43763 – La Nou de Gaià

XXX

129,15

9 i 10

XXX (50%)

C/ XXX
43763 – La Nou de Gaià

XXX

129,15

11, 13 i
15

XXX

C/ XXX
43762 – La Riera de Gaià

XXX

5.582,84

12 i 14

XXX

C/ XXX
43762 – La Riera de Gaià

XXX

397,71

16

XXX (50%)

C/ XXX
43762 – La Riera de Gaià

XXX

18,90

16

XXX (50%)

C/ XXX
43762 – La Riera de Gaià

XXX

18,90

17

XXX

C/ XXX
43762 – La Riera de Gaià

XXX
TOTAL
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151,20
11.211,34

QUART. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos addicionals, per un
import total d’ONZE MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
(11.211,34), amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2020.
CINQUÈ. Transferir els imports esmentats al números de compte autoritzats pels propietaris de
les finques a aquests efectes.
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En el supòsit què no puguin cobrar els imports del preus justos per existir càrregues sobre les
finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es consignaran els seus imports a la
Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona.
SISÈ. Consignar a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona l'import de 450,41 €, en
concepte de preu just addicional de la finca núm. 18 del Projecte de rotonda a la intersecció
entre les carreteres T-202. T-203 i T-214, la Riera de Gaià, fins que s'acrediti suficientment la
titularitat de la finca.
SETÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a la redacció dels plànols
parcel·laris d’expropiació definitiva per a cadascuna de les finques afectades, i notificar-ho a la
direcció que es posseeix dels familiars coneguts de XXX en la part que els afecta.
VUITÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recurrible.
43. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TP-2039 DEL CATLLAR A LA
N-340, TRAM: T-203 A N-340 (LOT 2).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 20 de novembre de 2018, l’empresa BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP
(NIF núm. B66113457) va constituir la garantia definitiva per un import de 1.421,38 €, per a
respondre del contracte del servei d'assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu
de Condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N-340, tram: T-203 a N-340 (Lot 2),
del qual va resultar adjudicatària per decret de Presidència núm. 2018-0003885, de data 13 de
desembre de 2018.
2. En data 18 d’octubre de 2019, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció del contracte i es va iniciar el termini de garantia del contracte d’un (1)
any.
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3. En data 11 de novembre de 2020, el cap de servei de Projectes i Obres de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori informa que el contracte es va liquidar en la seva totalitat, sense que
resti cap obligació pendent d’abonar amb el contractista, i que és procedent retornar la garantia
definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 111 de la Llei de contractes del sector públic, (en endavant LCSP), preveu la
devolució i cancel·lació de la garantia del contracte.
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2. L'article 210.4 de la LCSP, preveu la liquidació dels contractes.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte del servei d'assistència tècnica per la redacció del
projecte constructiu de Condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N-340, tram: T203 a N-340 (Lot 2), per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Retornar a l’empresa BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP (NIF núm.
B66113457) la garantia definitiva del contracte, per import de MIL QUATRE CENTS VINT-I-UN
EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (1.421,38 €), constituïda el dia 20 de novembre de
2018, mitjançant carta de Pagament núm. 2018000810, prèvia acreditació davant de la
Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions
amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l'Àrea del Servei d’
Assistència al Territori.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
44. APROVAR PREUS JUSTOS ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS
AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA
T-1110, DE LA CARRETERA T-330 AL LÍMIT DE LA PROVÍNCIA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 8 de maig de 2020, va aprovar
definitivament el Projecte de condicionament de la carretera T-1110, de la carretera T-330 al
límit de la província (BOP de Tarragona d’11 de juny de 2020).
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2. Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’
ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte, també va declarar la urgent ocupació dels béns
i drets afectats per l’expropiació, la relació dels quals consta a l’esmentat Projecte i va ser
aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.
3. S’ha arribat al mutu acord amb la majoria dels propietaris afectats per l’esmentat Projecte,
respecte les afectacions a les seves finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus
considerats justos per la Diputació.
Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat
pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de la província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat
a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació
poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i per mutu
acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les actes de preu just per mutu acord de les finques que es relacionen, de
conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte de condicionament de la
carretera T-1110, de la carretera T-330 al límit de la província:
Finca

Domicili

NIF

Import

XXX

XXX
43596 Horta de Sant Joan

XXX

111,92

EXPLOTACIONS JAM, SL

Carrer Navarra, 7
43596 Horta de Sant Joan

B43527639

12 i 14

XXX

XXX
44624 Lledó

XXX

439,91

16 i 18

XXX

XXX
44624 Lledó

XXX

1.301,09

AGUSTI ROIG, SA

PD San Bernabé, s/n
43590 Jesús - Tortosa

A43010974

2.464,38

22

XXX

XXX
43596 Horta de Sant Joan

XXX

100,00

25

XXX

XXX
43597 Arnes

XXX

100,00

27, 44,
45 i 46

XXX

XXX
43596 Horta de Sant Joan

XXX

3.024,94

28, 29,
50 i 51

XXX (50%)

XXX
44580 Valderrobles

XXX

1.956,83

1, 2 i 3
4, 5, 6,
8, 9, 10 i
11

19, 20 i
21

Propietari

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/01/2021 a les 14:29:05

1.489,04

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 EFD7D4B6B64F4A4B88E09EA80118EC5D i data d'emissió 08/01/2021 a les 12:51:58

28, 29,
50 i 51

XXX (50%)

31 i 32

XXX

38 i 39

XXX
44624 Lledó

XXX

1.956,83

XXX
43500 Tortosa

XXX

289,66

XXX (50%)

XXX
08860 Castelldefels

XXX

752,45

38 i 39

XXX (50%)

XXX
08860 Castelldefels

XXX

752,44

40, 41,
42 i 43

XXX (50%)

XXX
43005 Tarragona

XXX

280,33

40, 41,
42 i 43

XXX (50%)

XXX
08015 Barcelona

XXX

280,32

48 i 49

XXX

XXX
44624 Lledó

XXX

3.324,17

TOTAL

18.624,31

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos, per un import total de
DIVUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (18.624,31),
amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2020.
TERCER. Citar als propietaris afectats durant la primera quinzena del mes de febrer de 2021
per a l’aixecament de les corresponents actes de pagament i ocupació, i transferir l'import del
preu just als números de compte autoritzats per la propietària de la finca número 25 a aquests
efectes.
En el supòsit que els propietaris refusin rebre l’import del preu just o no el puguin cobrar per
existir càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es
consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s’aixecarà la
corresponent acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’aixecament de les
corresponents actes de pagament i ocupació:
- XXX, cap de servei de Contractació i Expropiacions, o XXX, cap de secció de Contractació i
Expropiacions.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a la redacció dels
plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a cadascuna de les finques afectades.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
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45. APROVAR LA PRIMERA I ÚNICA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
MANTENIMENT I PRODUCTES ABSIS 2020 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2019-0005331 de data 23 de desembre de 2019, es va
adjudicar el contracte del servei de suport del programari de l’aplicació de comptabilitat CGAPPlus de la Diputació de Tarragona, a l'empresa ABS INFORMÀTICA, S.L.U. (B59383596) per la
quantitat total de SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (7.865,00 €), IVA inclòs.
2. El contracte es va formalitzar el dia 16 de gener de 2020 amb una durada de d’un (1) any i la
possibilitat de realitzar una (1) pròrroga d'un any de duració.
3. En data 5 de novembre de 2020, el cap de Projectes de Tecnologia Municipal, ha informat
favorablement la primera i única pròrroga del contracte del servei de suport del programari de l’
aplicació de comptabilitat CGAP-Plus de la Diputació de Tarragona, amb una valoració total de
7.865,00 euros (IVA inclòs).
4. Segons consta a l’expedient, l'empresa ABS Informàtica, SLU ha manifestat la seva
conformitat amb la pròrroga del contracte del servei de suport del programari de l’aplicació de
comptabilitat CGAP-Plus de la Diputació de Tarragona.
5. En data 18 de novembre de 2020, la Secretària General ha emès un informe jurídic favorable
previ a l’aprovació de la primera i única pròrroga del contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu les
pròrrogues dels contractes.
2. La clàusula 2.1.6. i l’apartat K) del quadre-resum del Plec de clàusules administratives
particulars estableix que la durada inicial del contracte és d'un any, amb possibilitat d’una
pròrroga voluntària per un any.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de
les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es
consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per aprovar la primera i única pròrroga d'aquest contracte, correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències efectuada per Decret de
Presidència número 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la primera i única pròrroga del contracte del servei de suport del programari de
l’aplicació de comptabilitat CGAP-Plus de la Diputació de Tarragona subscrit amb l’empresa
ABS INFORMÀTICA, S.L.U. , per un import de SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC euros
(7.865,00 €), IVA inclòs, i un (1) any de durada, a comptar des del 17 de gener de 2021 i fins el
16 de gener de 2022.
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte per un
import de 7.865,00 €, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost de
la Diputació:
Any

Aplicació Pressupostària

Import

Operació

2021

9030 / 920 / 21600 / 01

7.520,23 €

2020030149

2022

9030 / 920 / 21600 / 01

344,77 €

2020037646

Tercer. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que autoritzi
el pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
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Quart. Notificar-ho a la empresa adjudicatària.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de la notificació de la
resolució
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, davant de la presidenta de la
Diputació, en el termini màxim d’un mes des del dia següent al de la data de la notificació de la
resolució
46. APROVAR PREUS JUSTOS ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS
AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA
T-3231 D’ALMOSTER A LA SELVA DEL CAMP. VARIANT D’ALMOSTER.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 30 d’abril de 2019, va aprovar
definitivament el Projecte de condicionament de la carretera T-3231 d’Almoster a la Selva del
Camp. Variant d’Almoster (BOP de Tarragona núm. inserció 2019-04635 de data 22/05/2019 i
posterior inserció núm. 2019-06084 de 09/07/2019, i Diari de Tarragona també de data 09/07
/2019).
Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació
dels béns i drets afectats, també va declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l’
expropiació, la relació dels quals consta a l’esmentat Projecte i va ser aprovada inicialment en
el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’informació pública.
2. Per acord de Junta de Govern, de data 18 de febrer de 2020, i decrets de Presidència de
dates 22 de març i 3 d’agost de 2020, es van aprovar les actes de preu just per mutu acord i el
pagament de la majoria dels propietaris afectats pel Projecte esmentat, respecte les
afectacions a les finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus considerats justos per
aquesta Corporació.
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3. L’acord de Junta de Govern de 18 de febrer de 2020 va aprovar l’acta de preu just per mutu
acord de la finca núm. 6 del parcel·lari del Projecte esmentat, i el pagament del preu just, per
import de 59.137,90 €, a favor de la Sra. XXX, import que l’esmentada propietària va percebre
mitjançant transferència bancària.
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Posteriorment, en fase d'execuciò de les obres, s’ha comprovat que la finca núm. 6 del
parcel·lari del Projecte, referència cadastral 43147A033000220000DZ, es correspon amb dues
finques registrals, una propietat de la Sra. XXX, i una altra propietat del Sr. XXX en la part sud
de la finca cadastral esmentada, que ara és la finca núm. 51 del parcel·lari del Projecte,
ambdues afectades per l’execució de les obres del Projecte.
Un cop fets els amidaments corresponents de la propietat de cadascuna de les finques
registrals, resulta que dels 6.257 m2 afectats segons el Projecte per expropiació, 5.116 m2
corresponen a la finca propietat de la Sra. XXX, i 1.141 m2 a la finca propietat del Sr. XXX.
4. S’ha arribat al mutu acord amb el Sr. XXX, propietari de la finca núm. 51 del parcel·lari del
Projecte, respecte les afectacions a la seva finca i a la quantia de la indemnització i preu
considerat just per la Diputació.
També s’ha arribat al mutu acord amb la propietària de la finca núm. 6 del parcel·lari del
Projecte, respecte les afectacions a aquesta finca i a la quantia de la indemnització i preu
considerat just per la Diputació, amb la qual s’ha signat un altra acta de preu just per mutu
acord que substitueix l’anterior i on consta que es compromet a retornar la diferència amb l’
import que va cobrar en el seu dia per les afectacions a la seva finca. L'import a retornar a la
Diputació és de 10.672,63 euros.
Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat
pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de la província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat
a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació
poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i per mutu
acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les actes de preu just per mutu acord de les finques que es relacionen, de
conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte de condicionament de la
carretera T-3231 d’Almoster a la Selva del Camp. Variant d’Almoster:
Finca

Propietari

Domicili

NIF

Import

6

XXX

XXX
43202 Reus

XXX

- 10.672,63

51

XXX

XXX
43470 La Selva del Camp

XXX

9.024,93
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TOTAL

9.024,93

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos, per un import total de
NOU MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (9.024,93), amb càrrec
a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2020.
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TERCER. Citar al Sr. XXX, durant la primera quinzena del mes de desembre de 2020, per a l’
aixecament de la corresponent acta de pagament i ocupació.
En el supòsit que el propietari refusi rebre l’import del preu just o no el pugui cobrar per existir
càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es consignarà el
seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s’aixecarà la corresponent
acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’esmentat acte:
- XXX, cap de servei de Contractació i Expropiacions, o XXX, cap de secció de Contractació i
Expropiacions.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
CINQUÈ. Requerir a la Sra. XXX perquè ingressi, en el termini de 30 dies des de la notificació
d’aquest acord, l’import de 10.672,63 euros a qualsevol dels següents números de compte de
la Diputació de Tarragona:
Entitat bancària

Compte IBAN

BBVA

ES58 0182-5634-1102-0151-6379

BBVA – Oficina TORTOSA

ES17 0182-5634-1402-0151-6485

CAIXABANK

ES52-2100-0006-3302-0130-0078

BANKIA

ES51-2038-9504-1568-0000-0755

BSCH

ES77-0049-1877-4324-1065-1601

BANC SABADELL

ES42-0081-5129-3000-0100-7702

BANKINTER

ES42-0128-9460-6901-0050-0193

IBERCAJA

ES23-2085-9507-8503-0000-0321

SISÈ. Notificar aquest acord en la part que li afecta a la Sra. XXX.
SETÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a la redacció dels plànols
parcel·laris d’expropiació definitiva per a cadascuna de les finques afectades.
VUITÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recurrible.
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TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, jo la secretària dono fe.
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DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 9 de desembre de 2020 convenientment anonimitzada, en compliment de la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretària general
Pilar Sanchez Peña
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