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DECRET

Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de
l'Arbolí i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la
subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, del Programa
d'inversions.

Fets
1. El 21 de setembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona
va acordar la segona concessió del PAM 2018.
2. El beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció concedida.
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada i
s'ha comprovat que les actuacions justificades són subvencionables i
s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases reguladores. La
documentació correcta és la que consta a l'expedient electrònic vinculat a
aquesta resolució amb els codis C2.1 a C2.6.
4. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2021-1010-942-76218-02 hi
ha crèdit suficient.
5. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
6. No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament
de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’
article 37 de la Llei General de Subvencions.
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7. La unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura
cautelar, del lliurament del pagament relacionat amb l'import d'aquesta
subvenció.

Fonaments de dret
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1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regula la comprovació i pagament de les subvencions.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’
aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions
que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
3. Capítol III de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms que regula la justificació i
pagament de les subvencions concedides. En concret la base 29a que regula
el pagament de les subvencions concedides.
4. Base 15 de les Bases reguladores de la subvenció del PAM 2018 que regula
la justificació i el pagament de les actuacions.
5. Base 16.1 de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal 2018 que
regula la disposició dels romanents d'adjudicació i/o execució.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Acceptar la justificació presentada pel beneficiari especificat al punt
segon, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2018, del
Programa d'Inversions.
Segon. Reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la
subvenció concedida a favor del beneficiari que es detalla a continuació:
Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte subvenció: 2a - Reforma del centre social
Data Acord concessió: 21-09-2018
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Aplicació Pressupostària: 2021-1010-942-76218-02
Pressupost Elegible: 121.485,02 euros
Import concedit: 65.302,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:53,75%
Pagaments efectuats: 4.552,74 euros
Despesa que es justifica: 5.601,39 euros
Import parcial a pagar: 3.460,83 euros*
Import restant: 57.288,43 euros
Número d'operació anterior: 2018039519
* Pagament calculat en aplicació de la base 16.1 de les Bases
reguladores del Pla d'Acció Municipal 2018 que regula la disposició dels
romanents d'adjudicació i/o execució.
Total: 3.460,83 euros
Tercer. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Quart. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona i comunicar-la a la Intervenció General i a la Tresoreria de la
Diputació de Tarragona.

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

La diputada delegada del Pla d'Acció Municipal - PAM
Marta Blanch Figueras
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