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DECRET

Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos
ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses
derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, Programa
d'inversions, anualitat 2020

Fets
1. El 27 d'octubre de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona es va resoldre la concessió del Pla d'Acció Municipal (PAM) 20202023, anualitat 2020.
2. El 10 de maig de 2021, per Decret núm. 2021-0001867, es concedeix a
l'Ajuntament de Benifallet l'ampliació del termini d'execució de l'actuació
subvencionada.
3. El 15 de juny de 2021, per Decret núm. 2021-0002515, es concedeix a
l'Ajuntament de la Selva del Camp l'ampliació del termini d'execució de
l'actuació subvencionada.
4. Els beneficiaris, més avall detallats, han aportat la documentació justificativa
de la subvenció concedida.
5. Les documentacions justificatives, presentades dins de termini, han estat
revisades i s'ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables, a excepció de l'Ajuntament de la Selva del Camp, i s'adeqüen
a la finalitat del programa i a les bases reguladores. La documentació correcta
és la que consta als expedients electrònics vinculats a aquesta resolució
codificada segons s'especifica a continuació:
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Ajuntament de Benifallet, expedient núm. 8004330008-2020-0006392,
documentació amb codificació C5.1 a C5.6.
A la certificació núm. 5 es produeix una diferència de 0,01 cèntims
d'euro entre la factura i la certificacio d'obra signada pel tècnic
director de l'obra. Es pren com a despesa justificada l'import menor.
L'Ajuntament de Benifallet compta amb altres finançaments per
aquesta actuació motiu pel qual per evitar el sobrefinançament s'ha
respectat el % de concessió sol·licitat al Certificat de contractació,
finançament i divulgació de l'actuació codificat com C1.2.
Ajuntament de la Selva del Camp, expedient núm. 8004330008-20200006373, documentació amb codificació C1.1 a C3.7.
Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat que
no tota l'actuació justificada és subvencionable. L'import no
subvencionable, per tractar-se de xarxes que no són de titularitat
municipal, ascendeix a 9.392,82 euros.

6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2021-1010-942-76220-02 hi
ha crèdit suficient.
7. Els beneficiaris han declarat de forma expressa que es troben al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament
de les subvencions o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’
article 37 de la Llei General de Subvencions.
9. La unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura
cautelar, del lliurament de pagament relacionat amb l'import d'aquestes
subvencions.

Fonaments de dret
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.
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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 2020-2023 que
regula la justificació i el pagament de les actuacions.
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5. Base 16.1 de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal 2020-2023
que regula la disposició dels romanents d'adjudicació i/o execució del programa
d'inversions.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Acceptar les justificacions presentades pels beneficiaris especificats al
punt segon, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 20202023, del Programa d'Inversions.
Segon. Reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de
les subvencions concedides a favor dels beneficiaris que es detallen a
continuació:

Beneficiari: Ajuntament de Benifallet
Municipi: Benifallet
Concepte subvenció: 5a - Rehabilitació edifici SAT
Data Acord concessió: 27-10-2020
Aplicació Pressupostària: 2021-1010-942-76220-02
Pressupost Elegible: 828.004,12 euros
Import concedit: 379.119,06 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 45,79%
Pagaments efectuats: 122.028,97 euros
Despesa que es justifica: 130.827,70 euros (*)
Import parcial a pagar: 62.747,56 euros (**)
Import restant: 194.342,53 euros
Número d'operació anterior: 2020032430
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* A la certificació núm. 5 es produeix una diferència de 0,01 cèntims d'euro
entre la factura i la certificacio d'obra signada pel tècnic director de l'obra. Es
pren com a despesa justificada l'import menor.
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** Pagament calculat en aplicació de la Base 16.1 de les Bases reguladores del
Pla d'Acció Municipal 2020-2023 que regula la disposició dels romanents
d'adjudicació i/o execució, i respectant el % de concessió sol·licitat per
l'Ajuntament al Certificat de contractació, finançament i divulgació de l'actuació
per evitar el seu sobrefinançament.

Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte subvenció: 1a 2a 3a - Remodelació del Carrer Joan Domingo i
Anguera
Data Acord concessió: 27-10-2020
Aplicació Pressupostària: 2021-1010-942-76220-02
Pressupost Elegible: 275.322,56 euros
Import concedit: 200.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 72,64%
Despesa que es justifica: 135.161,62 euros
Despesa justificada elegible: 125.768,80 euros (*)
Import parcial a pagar: 119.480,36 euros (**)
Import restant: 80.519,64 euros
Número d'operació anterior: 2020032487
* La diferència entre la despesa justificada i la despesa justificada elegible,
9.392,82 €, respon als capítols de xarxa electrificació, xarxa telefonia i xarxa de
telecomunicacions per tractar-se de xarxes que no són de titularitat municipal.
** Pagament calculat en aplicació de la Base 16.1 de les Bases reguladores del
Pla d'Acció Municipal 2020-2023 que regula la disposició dels romanents
d'adjudicació i/o execució.
Total: 182.227,92 euros
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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.
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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.

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