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Data de l'acord: 21 de desembre de 2021
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI
Ref: JMP/mpr
Expedient: 8004330008-2021-0015142, 8004330008-2021-0020425, 8004330008-20210020764, 8004330008-2021-0020794, 8004330008-2021-0020966, 8004330008-20210020993, 8004330008-2021-0021182, 8004330008-2021-0021246, 8004330008-20210021276, 8004330008-2021-0021277, 8004330008-2021-0021320, 8004330008-20210021336, 8004330008-2021-0021357, 8004330008-2021-0021368, 8004330008-20210021376, 8004330008-2021-0021384, 8004330008-2021-0021394, 8004330008-2021-0021417

Concedir les subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres
Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la
conservació i millora d’espais naturals, convocatòria 2021.

De conformitat amb la proposta d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 28 de setembre de 2021, va aprovar la
convocatòria de subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres
Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i
millora d’espais naturals, per l’exercici 2021. L’1 d'octubre de 2021 es va publicar aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
2. Les sol·licituds de subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres
Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i
millora d’espais naturals, es tramiten a l’empara de la convocatòria, aprovada per la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona, de de 28 de setembre de 2021, i publicada el BOP de
Tarragona, 1 d'octubre de 2021 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 de novembre de 2021.
4. Per atendre aquesta línia la Corporació va consignar 200.000,00 € del pressupost per l’
exercici 2021 a l’aplicació pressupostària 2021-1200-172-48001-01.
5. De conformitat amb el punt setè de la Convocatòria, el percentatge màxim de finançament
de les actuacions subvencionables és del 100% del pressupost elegible.
En tot cas, la quantitat màxima per beneficiari no pot superar els 25.000 €.
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6. S’han presentat un total de 17 sol·licituds de subvenció.
7. S’ha revisat la documentació presentada, requerida en la mateixa convocatòria, amb la
finalitat de determinar l’objecte de la subvenció sol·licitada, el pressupost mínim a executar i els
altres elements determinants per a la concessió.
8. En conjunt ens han sol·licitat:
CET i EI - Convocatòria 2021
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Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals

17

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

11

Nombre de sol·licituds concedides

11

Nombre de sol·licituds desestimades

0

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

6

Pressupost
Pressupost de les actuacions (IVA inclòs)

295.778,15€

Import sol·licitat (IVA inclòs)

273.524,00 €

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

284.432,29 €

Total import a concedir previ al prorrateig (IVA exclòs)

270.850,81 €

Total concedit amb prorrateig del 73,84 % (IVA exclòs):

199.996,24 €

9. Per manca de suficient consignació pressupostària (un crèdit màxim de 200.000,00 euros),
de conformitat amb l'establert al punt setè de la Convocatòria, s'ha aplicat a tots els
beneficiaris, un coeficient reductor d'un 73,84% de l'import màxim a concedir sobre cada
sol·licitud. Per aquest motiu, la quantitat màxima de la subvenció passa a ser de 18.460,00 €
en lloc de 25.000,00 €.
10. Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats criteris, l’import total del
repartiment és de 199.996,24 €.
11. Els imports de les despeses subvencionables no inclouen l’IVA, donat que aquest és
deduïble pels beneficiaris, i per tant, el pressupost elegible considera el pressupost presentat
amb base imposable (IVA exclòs).
12. 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.
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13. 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.
14. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que els sol·licitants
compleixen amb els requisits per a ser beneficiaris.
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15. L’òrgan col·legiat ha emès informe d’avaluació, en data 10 de desembre de 2021, el qual
consta a l’expedient electrònic, de conformitat amb allò que determina l’article 24 de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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 Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres
Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i
millora d’espais naturals, convocatòria 2021, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20211200-172-48001-01 del pressupost vigent, als beneficiaris que es relacionen, tenint en compte
que el pressupost elegible és amb IVA exclòs:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:

Fundacio El 7 D'astres
Deltebre
CET i EI. 2021.
25.189,74 euros
18.460,00 euros
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% concedit:
100,00%
Import concedit:
18.460,00 euros
Observació: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació per import de 26.624,34
euros amb IVA inclòs; donat que l'entitat fa constar en la sol·licitud que es dedueix l'IVA, no
s'accepta com a despesa elegible l'import corresponent a l'IVA.

Beneficiari:
Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell
Municipi:
El Vendrell
Concepte:
CET i EI . 2021
Pressupost Elegible:
25.890,00 euros
Pressupost mínim a executar:
18.460,00 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
18.460,00 euros
Observació: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació per import de 26.898,00
euros amb IVA inclòs; donat que l'entitat fa constar en la sol·licitud que es dedueix l'IVA, no
s'accepta com a despesa elegible l'import corresponent a l'IVA.

Beneficiari:
APRODISCA BATUKE
Municipi:
Montblanc
Concepte:
CET i EI . 2021
Pressupost Elegible:
24.468,81 euros
Pressupost mínim a executar:
18.067,77 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
18.067,77 euros
Observació: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació per import de 25.710,19
euros amb IVA inclòs; donat que l'entitat fa constar en la sol·licitud que es dedueix l'IVA, no
s'accepta com a despesa elegible l'import corresponent a l'IVA. Tampoc s’accepta com a
despesa subvencionable l’assegurança del vehicle per import de 203,31 euros (IVA exclòs) i el
petit material per import de 328,18 euros (IVA exclòs), per ser despeses no subvencionables d’
acord amb la convocatòria.

Beneficiari:
Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat
Intel.lectual i del Desenvolupament TBC
Municipi:
Reus
Concepte:
CET i IT 2021
Pressupost Elegible:
21.424,00 euros
Pressupost mínim a executar:
15.819,48 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
15.819,48 euros
Observació: No s’accepten com a despeses subvencionables les despeses generals per
import de 2.142,00 euros (IVA exclòs), per ser despeses no subvencionables d’acord amb la
convocatòria.
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Beneficiari:
Fundació Pere Mata
Municipi:
Reus
Concepte:
CET i EI . 2021
Pressupost Elegible:
26.190,12 euros
Pressupost mínim a executar:
18.460,00 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
18.460,00 euros
Observació: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació per import de 26.624,00
euros amb IVA inclòs; donat que l'entitat fa constar en la sol·licitud que es dedueix l'IVA, no
s'accepta com a despesa elegible l'import corresponent a l'IVA.

Beneficiari:
Empresa D'insercio de Les Comarques de Tarragona, S.l.
Municipi:
Tarragona
Concepte:
CET i EI . 2021
Pressupost Elegible:
28.318,00 euros
Pressupost mínim a executar:
18.460,00 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
18.460,00 euros
Observació: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació per import de 28.990,00
euros amb IVA inclòs; donat que l'entitat fa constar en la sol·licitud que es dedueix l'IVA, no
s'accepta com a despesa elegible l'import corresponent a l'IVA.

Beneficiari:
Aurora - Centre Especial de Treball
Municipi:
Tarragona
Concepte:
CET i EI . 2021
Pressupost Elegible:
25.391,46 euros
Pressupost mínim a executar:
18.460,00 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
18.460,00 euros
Observació: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació per import de 25.984,46
euros amb IVA inclòs; donat que l'entitat fa constar en la sol·licitud que es dedueix l'IVA, no
s'accepta com a despesa elegible l'import corresponent a l'IVA.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Beneficiari:
Llaberia S.L.
Municipi:
Concepte:

Fundació Privada Onada
Tarragona
CET i EI . 2021
26.398,42 euros
18.460,00 euros
100,00%
18.460,00 euros

E. I. Sociolaboral i Serveis Ambientals de la Serra de
Tivissa
CET i EI . 2021
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Pressupost Elegible:
28.292,74 euros
Pressupost mínim a executar:
18.460,00 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
18.460,00 euros
Observació: No s’accepten com a despeses subvencionables les reparacions per import de
1.305,00 euros (IVA exclòs) i les altres despeses laborals, formació per import de 1.230,00
euros (IVA exclòs), per ser despeses no subvencionables d’acord amb la convocatòria.

Beneficiari:
Fundació Privada Ginac
Municipi:
Valls
Concepte:
CET i EI . 2021
Pressupost Elegible:
25.461,00 euros
Pressupost mínim a executar:
18.460,00 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
18.460,00 euros
Observació: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació per import de 26.447,00
euros amb IVA inclòs; donat que l'entitat fa constar en la sol·licitud que es dedueix l'IVA, no
s'accepta com a despesa elegible l'import corresponent a l'IVA.

Beneficiari:
Fundacio Formacio i Treball Empresa D'insercio S.l.u.
Municipi:
Vila-seca
Concepte:
CET i EI . 2021
Pressupost Elegible:
27.408,00 euros
Pressupost mínim a executar:
18.428,99 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
18.428,99 euros
Observació: No s'accepta com a despesa subvencionable les despeses per reparacions, per
import de 300,00 € (IVA exclòs) per ser una despesa no subvencionable d'acord amb la
convocatòria.

Total a concedir: 199.996,24 euros

Segon. No admetre a tràmit les següents sol·licituds pel fet de no ser Centres Especials de
Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció
sociolaboral, i per tant no complir amb els requisits bàsics per ser beneficiaris d’aquesta
subvenció d’acord amb el punt 2.2 de la Convocatòria, i en alguns casos, presentar també un
formulari de sol·licitud que no correspon amb aquesta subvenció:
Beneficiari: Societat Catalana D Herpetologia
Beneficiari: El Gorg de Creixell
Beneficiari: Associacio la Sorellona
Beneficiari: Associacio Moli del Fort
Beneficiari: Asociacion Protectora Simba
Beneficiari: Els Corremarges, Sccl
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Tercer. 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.
Quart. 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 i al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.

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 C9AB0F3C1B8C45C9A846D9BA1801E480 i data d'emissió 22/12/2021 a les 08:39:45

Cinquè. 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.
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