Expedient:

Resolució agrupada de diversos expedients electrònics

Referència:

JMP/mpr/moc

Òrgan competent:

President/a

DECRET

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 118DEDD83F994E4F837396C94726A7DD i data d'emissió 23/12/2021 a les 10:50:06

Avocar per aquest acte la competència i concedir les subvencions per
entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i
actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2021.

Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 28 de setembre de
2021, va aprovar la convocatòria de subvencions per entitats sense ànim de
lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del
medi ambient, 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 destinades al desenvolupament de projectes
i actuacions de protecció i millora del medi ambient, per entitats sense ànim de
lucre es tramiten a l’empara de la convocatòria, aprovada per la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona, de 28 de setembre de 2021, i publicada
el BOP de Tarragona, l’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 315.000,00 € del
pressupost per l’exercici 2021 a l’aplicació pressupostària 2021-1200-17248000-01.
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 de la subvenció per beneficiari no pot superar:
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• Línia 1: 12.000,00 euros
• Línia 2: 25.000,00 euros
6. S’han presentat un total de 36 sol·licituds.
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.
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8. En conjunt ens han sol·licitat:
Entitats Medi Ambient - Convocatòria 2021
Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals – per beneficiari

36

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit – per beneficiari

36

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

42

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

42

Nombre de sol·licituds concedides – per beneficiari

14

Nombre de sol·licituds concedides – per tipus d’actuació

16

Nombre de sol·licituds desestimades – per tipus d’actuació

26

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0

Pressupost
Pressupost de les actuacions (IVA inclòs)

858.697,31 €

Import sol·licitat (IVA inclòs)

769.561,68 €

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

338.775,02 €

Total import a concedir previ al prorrateig (IVA exclòs)

322.755,88 €

Total concedit amb prorrateig del 97,50% (IVA exclòs):

314.687,00 €

9. Per manca de suficient consignació pressupostària (dotació màxima de
315.000 €), s’han deixat excloses sol·licituds en funció d’una mínima puntuació
requerida, de conformitat amb l’establert en el punt sisè de la convocatòria.
Concretament, han quedat excloses totes aquelles sol·licituds que no han
obtingut una puntuació igual o superior a 8,5 punts.
Alhora, de conformitat amb l’establert en el punt setè de la convocatòria, ha
estat necessari aplicar un coeficient reductor d'un 97,50% de l’import màxim a
concedir sobre cada sol·licitud, entre les que han obtingut una puntuació igual o
superior a 8,5 punts. Per aquest motiu, la quantitat màxima de la subvenció
passa a ser de:
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Línia 1: 11.700,00 euros en lloc de 12.000,00 euros
Línia 2: 24.375,00 euros en lloc de 25.000,00 euros
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10. Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats criteris, l’import
total del repartiment és de 314.687,00 euros.
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), a excepció d’aquells
beneficiaris que en la sol·licitud han indicat que no es dedueixen l’IVA, i per
tant, en aquests casos, el pressupost elegible és amb IVA inclòs.
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.
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.
15. L’òrgan col·legiat ha emès informe d’avaluació, en data 16 de desembre 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.
16. La competència per a resoldre procediments en règim de concurrència
competitiva correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l'ha
delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019-0003370 de 14 d'agost de
2019). En el període en què ens trobem no està prevista la convocatòria de cap
sessió de la Junta de Govern, per la qual cosa es fa necessària l’avocació a la
Presidència d’aquesta competència a fi de garantir la regular tramitació dels
procediments administratius.
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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 relació a l'avocació:
Article 10 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.
Article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i del
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar per aquest acte la competència, per a resoldre procediments
en règim de concurrència competitiva, delegada per la Presidència mitjançant
decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
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Segon. Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel
desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi
ambient, convocatòria 2021, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021-1200172-48000-01 del pressupost vigent, als beneficiaris que es relacionen, tenint
en compte que el pressupost elegible és amb IVA exclòs:

Beneficiari:
Associacio Mediambiental la Sinia
Municipi:
Altafulla
Concepte:
Línia 2 – Execució. 2021.
Pressupost Elegible:
25.000,00 euros
Pressupost mínim a executar:
24.375,00 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
24.375,00 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 25.000,00 euros amb IVA inclòs; donat que l'entitat fa
constar en la sol·licitud que no es dedueix l'IVA, s'accepta com a
despesa elegible l'import corresponent a l'IVA.
Beneficiari:
Associacio Ornitologica Picampall
Municipi:
Amposta
Concepte:
Línia 2 – Execució. 2021.
Pressupost Elegible:
8.500,00 euros
Pressupost mínim a executar:
8.287,50 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
8.287,50 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 10.285,00 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:
Associacio Espigoladors
Municipi:
Barcelona
Concepte:
Línia 2 - Execució. 2021.
Pressupost Elegible:
35.805,44 euros
Pressupost mínim a executar:
24.375,00 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
24.375,00 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 36.013,34 euros amb IVA inclòs; donat que l'entitat fa
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constar en la sol·licitud que es dedueix l'IVA amb una prorrata del 66%,
no s'accepta com a despesa elegible l'import corresponent a l'IVA amb
prorrata.

Beneficiari:
Associacio Habitats
Municipi:
Barcelona
Concepte:
Línia 2 - Execució. 2021
Pressupost Elegible:
16.211,00 euros
Pressupost mínim a executar:
13.650,00 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
13.650,00 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 16.211,00 euros amb IVA inclòs; donat que l'entitat fa
constar en la sol·licitud que no es dedueix l'IVA, s'accepta com a
despesa elegible l'import corresponent a l'IVA.

Beneficiari:
Grup Ecologista del Vendrell i El
Baix Penedes; Geven
Municipi:
El Vendrell
Concepte:
Línia 2 – Execució. 2021.
Pressupost Elegible:
22.461,00 euros
Pressupost mínim a executar:
21.899,48 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
21.899,48 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 24.999,06 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:

Grup de Natura Freixe
Flix
Línia 2 – Execució. 2021.
26.190,80 euros
24.375,00 euros
100,00%
24.375,00 euros
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Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 31.690,88 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:
Federacio Catalana D'associacions
de Propietaris Forestals
Municipi:
Gaià
Concepte:
Línia 2 – Execució. 2021.
Pressupost Elegible:
19.965,00 euros
Pressupost mínim a executar:
18.003,38 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
18.003,38 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 25.000,00 euros amb IVA inclòs; donat que l'entitat fa
constar en la sol·licitud que no es dedueix l'IVA, s'accepta com a
despesa elegible l'import corresponent a l'IVA.

Beneficiari:
Seo Bird/life
Municipi:
Madrid
Concepte:
Línia 2 – Execució. 2021.
Pressupost Elegible:
24.995,44 euros
Pressupost mínim a executar:
24.370,55 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
24.370,55 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 26.001,34 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:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Seo Bird/life
Madrid
Línia 1 - Redacció. 2021.
11.876,48 euros
11.579,57 euros
100,00%
11.579,57 euros
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Beneficiari:
Fundacio Per la Conservacio i
Recuperacio D'animals Marins
Municipi:
Prat de Llobregat (El)
Concepte:
Línia 2 – Execució. 2021.
Pressupost Elegible:
20.903,16 euros
Pressupost mínim a executar:
20.380,58 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
20.380,58 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 20.934,40 euros amb IVA inclòs; donat que l'entitat fa
constar en la sol·licitud que es dedueix l'IVA amb una prorrata del 30%,
no s'accepta com a despesa elegible l'import corresponent a l'IVA amb
prorrata.

Beneficiari:
Grup D'estudi i Proteccio Dels
Ecosistemes Catalans Ecologistes de Cat
Municipi:
Reus
Concepte:
Línia 1 – Redacció. 2021.
Pressupost Elegible:
9.777,00 euros
Pressupost mínim a executar:
9.532,58 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
9.532,58 euros

Beneficiari:
Grup D'estudi i Proteccio Dels
Ecosistemes Catalans Ecologistes de Cat
Municipi:
Reus
Concepte:
Línia 2 – Execució. 2021.
Pressupost Elegible:
22.133,72 euros
Pressupost mínim a executar:
21.580,38 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
21.580,38 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 22.133,72 euros amb IVA inclòs i ja aplicada la prorrata de
l’IVA d’un 57%.
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Beneficiari:
Fundació Miquel Agusti
Municipi:
Sabadell
Concepte:
Línia 2 – Execució. 2021.
Pressupost Elegible:
20.652,85 euros
Pressupost mínim a executar:
20.136,53 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
20.136,53 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 25.000,00 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 D'ecologia del Foc i
Gestio D'incendis Pau Costa Alcubierre
Municipi:
Taradell
Concepte:
Línia 2 – Execució. 2021.
Pressupost Elegible:
25.311,90 euros
Pressupost mínim a executar:
24.375,00 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
24.375,00 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 25.311,90 euros amb IVA inclòs i ja aplicada la prorrata de
l’IVA d’un 87%.
Beneficiari:
Aurora - Centre Especial de Treball
Municipi:
Tarragona
Concepte:
Línia 2 – Execució. 2021.
Pressupost Elegible:
23.991,23 euros
Pressupost mínim a executar:
23.391,45 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
23.391,45 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 24.273,30 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:

Associacio Natural Art Reef
Torredembarra
Línia 2 – Execució. 2021.
25.000,00 euros
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Pressupost mínim a executar:
24.375,00 euros
% concedit:
100,00%
Import concedit:
24.375,00 euros
Observacions: El beneficiari ha presentat un pressupost de l'actuació
per import de 25.000,00 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.
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Total a concedir: 314.687,00 euros

Tercer. 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 8,5 punts:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Associacio Per la Conservacio i Millora de Forests
Alcover
Línia 2 - Execució. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Epi Energia Per la Igualdat, Sccl
Amposta
Línia 1 - Redacció. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Circularbcn, S.c.c.l
Barcelona
Línia 2 – Execució. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Associacio Les Set Cabretes
Botarell
Línia 2 – Execució. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Associació Cultural Revista Cambrils
Cambrils
Línia 2 – Execució. 2021.
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Fundacio El 7 D'astres
Deltebre
Línia 2 – Execució. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Associacio Taxus, Conservacio i Custodia del Territori
El Catllar
Línia 1 - Redacció

Beneficiari:
Federacio Catalana D'associacions de Propietaris
Forestals
Municipi:
Gaià
Concepte:
Línia 1 - Redacció. 2021.

Beneficiari:
Associacio Per A la Conservacio Dels Ecosistemes
Naturals
Municipi:
La Selva del Camp
Concepte:
Línia 2 – Execució. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Associacio Cluster de la Bioenergia de Catalunya
Manresa
Línia 1 - Redacció. 2021

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

El Reboll, Sccl
Montblanc
Línia 1 – Redacció. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Associació Veïns Centre Unió Agrícola Lilla
Montblanc
Línia 1 – Redacció. 2021.

Beneficiari:
Municipi:

Associació L'aube
Móra la Nova
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Concepte:

Línia 1 – Redacció. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Associació L'aube
Móra la Nova
Línia 2 – Execució. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Associacio Gestio Natural
Reus
Línia 2 – Execució. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Dignidart, Sccl
Reus
Línia 2 – Execució. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Fundacio Privada Observatori de L'ebre
Roquetes
Línia 2 – Execució. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Viver Tres Turons Sccl
Sabadell
Línia 2 – Execució. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Fleca L'aresta Sccl
Santa Coloma de Queralt
Línia 2 – Execució. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Associacio Paisatges Vius
Santa Maria de Corcó
Línia 1 – Redacció. 2021.

Beneficiari:
Fundacio D'ecologia del Foc i Gestio D'incendis Pau
Costa Alcubierre
Municipi:
Taradell
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Concepte:

Línia 1 – Redacció. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

El Far Cooperatiu
Tarragona
Línia 2 – Execució. 2021.

Beneficiari: Bioscicat Societat Catalana de Ciencies Per Conservacio
de Biodiversit
Municipi:
Tarragona
Concepte:
Línia 1 – Redacció. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Associacio Natural Art Reef
Torredembarra
Línia 1 – Redacció. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Associacio Cultural L'aleta
Valls
Línia 1 – Redacció. 2021.

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Actua, Sccl
Vilafranca del Penedès
Línia 1 - Redacció. 2021.

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 i al Registre d'Ajuts i
Subvencions de Catalunya.
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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:
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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 del mateix òrgan que l'ha
dictat.

La presidenta
Noemí Llauradó Sans
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