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Data de l'acord: 2 de juny de 2020
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI
Ref: JMP/mpr/mcp
Expedient: 8004330008-2019-0000954, 8004330008-2019-0001748, 8004330008-20190002590, 8004330008-2019-0008466

Aprovar la modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per
a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació.

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 malaltia del coronavirus, COVID-19, ha estat declarada per l’Organització Mundial de la
Salut, el passat 30 de gener de 2020, com a una emergència de salut pública d’abast
internacional que feia necessària l’adopció de mesures orientades a la protecció de la salut i la
seguretat dels ciutadans als efectes de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema
de salut pública.
2. Per decret de la Presidenta núm. 2020-0000877, de 13 de març de 2020, es van adoptar
mesures excepcionals en matèria de subvencions en execució del Pla de contingència davant
la pandèmia de Coronavirus COVID-19, aprovat per decret de la Presidenta núm. 20200000826, d’11 de març de 2020.
3. En data 14 de març de 2020, es va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19. Aquesta declaració ha estat prorrogada, amb l’autorització expressa del Congrés dels
Diputats.
4. Posteriorment, l’article 5 del Decret-llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del
Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries, va establir la competència dels
òrgans concedents de subvencions i ajuts per adoptar mesures de flexibilització, d’acord amb
la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú amb relació a les condicions
establertes a les bases reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial.
5. L’article 54 del RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, va establir que les
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subvencions que ja s'havien atorgat abans de l'entrada en vigor del Real Decret 463/2020,
podrien ser modificades per ampliar els terminis d'execució i de justificació de l'activitat
subvencionada, tot i que no s'hagués previst en les bases reguladores.
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6. La Unitat gestora de les subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori del SAM, a fi de garantir i assegurar al màxim les possibilitats tècniques i materials de
tots els beneficiaris de poder complir amb aquest tràmit amb regularitat i seguretat, considera
necessari ampliar els terminis d'execució i modificar els de justificació, de les convocatòries de
concurrència competitiva:
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la millora de les
instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, exercici 2019 (BOP de
Tarragona d’1 d’abril de 2019, inserció 2019-03016).
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al finançament d’
actuacions de prevenció local d’incendis forestals (BOP de Tarragona d’1 d’abril de
2019, inserció 2019-03013).
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la implantació de
mesures recollides als plans d’acció per l’energia sostenible (PAES) i als plans d’acció
per l’energia sostenible i el clima (PAESC) dels ajuntaments adherits al Pacte d’Alcaldes
i Alcaldesses, exercici 2019 (BOP de Tarragona d’1 d’abril de 2019, inserció 201902966).
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al foment de l’ús
de la biomassa en equipaments municipals, exercici 2019 (BOP de Tarragona de 10 de
setembre de 2019, inserció 2019-08159).
7. Els terminis d'execució i de justificació inicialment previstos en aquestes convocatòries estan
afectats per la declaració de l’estat d’alarma i resulten insuficients als beneficiaris per executar
l'activitat subvencionada, ja que durant l'estat d'alarma s'han vist obligats a aturar la seva
realització, i tampoc serà suficient el termini que resti un cop finalitzi l'estat d'alarma.

Fonaments de dret
Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Article 54 de l’RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
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Article 5 del Decret-llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7
/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i
gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Modificar la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la
millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, exercici 2019 (BOP de
Tarragona d’1 d’abril de 2019, inserció 2019-03016), en els termes següents:
Punt 13.1 de la convocatòria, relatiu al termini d'execució previst fins a 30 de juny de
2020, i que s'amplia fins a 30 de setembre de 2020.
Punt 14.1 de la convocatòria, relatiu al termini de justificació establert fins el 30 de
setembre de 2020, i que s'amplia fins a 30 d'octubre de 2020.

Segon. Modificar la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al
finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals (BOP de Tarragona d’1 d’abril
de 2019, inserció 2019-03013), en els termes següents:
Punt 13.1 de la convocatòria, relatiu al termini d'execució previst fins a 30 de juny de
2020, i que s'amplia fins a 30 de setembre de 2020.
Punt 14.1 de la convocatòria, relatiu al termini de justificació establert fins el 30 de
setembre de 2020, i que s'amplia fins a 30 d'octubre de 2020.

Tercer. Modificar la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la
implantació de mesures recollides als plans d’acció per l’energia sostenible (PAES) i als plans d’
acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) dels ajuntaments adherits al Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses, exercici 2019 (BOP de Tarragona d’1 d’abril de 2019, inserció 2019-02966), en els
termes següents:
Punt 13 de la convocatòria, relatiu al termini d'execució previst fins a 30 de juny de 2020,
i que s'amplia fins a 30 de setembre de 2020.
Punt 14.1 de la convocatòria, relatiu al termini de justificació establert fins el 30 de
setembre de 2020, i que s'amplia fins a 30 d'octubre de 2020.

Quart. Modificar la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al
foment de l’ús de la biomassa en equipaments municipals, exercici 2019 (BOP de Tarragona de
10 de setembre de 2019, inserció 2019-08159), en els termes següents:
Punt 13.1 de la convocatòria, relatiu al termini d'execució previst per la Línia 1 fins a 31
de desembre 2020, i que s'amplia fins a 31 de març de 2021.
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Punt 13.1 de la convocatòria, relatiu al termini d'execució previst per la Línia 2 fins a 30
de juny de 2021, i que s'amplia fins a 30 de setembre de 2021.
Punt 14.1 de la convocatòria, relatiu al termini de justificació establert per la Línia 1 fins
el 31 de març de 2021, i que s'amplia fins a 30 de juny de 2021.
Punt 14.1 de la convocatòria, relatiu al termini de justificació establert per la Línia 2 fins
el 30 de setembre de 2021, i que s'amplia fins a fins al 30 d'octubre de 2021.

Cinquè. Ordenar la remissió d’aquesta resolució a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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Sisè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona a efectes de publicació substitutiva de la notificació als beneficiaris de subvencions
de les convocatòries modificades.

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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