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Acord
Data de l'acord: 1 de desembre de 2020
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI
Ref: JMP/mpr/mcp
Expedient: 8004330008-2020-0006740, 8004330008-2020-0007377, 8004330008-20200007496, 8004330008-2020-0007498, 8004330008-2020-0007528, 8004330008-20200007586, 8004330008-2020-0007633, 8004330008-2020-0007660, 8004330008-20200007721, 8004330008-2020-0007746, 8004330008-2020-0007818, 8004330008-20200007831, 8004330008-2020-0007838, 8004330008-2020-0007851, 8004330008-20200007853, 8004330008-2020-0007863, 8004330008-2020-0007910, 8004330008-20200007918, 8004330008-2020-0007949, 8004330008-2020-0007953, 8004330008-20200007957, 8004330008-2020-0007959, 8004330008-2020-0007976, 8004330008-20200007986, 8004330008-2020-0007987, 8004330008-2020-0007996, 8004330008-20200008015, 8004330008-2020-0008029, 8004330008-2020-0008041, 8004330008-20200008050, 8004330008-2020-0008052, 8004330008-2020-0008055, 8004330008-20200008061, 8004330008-2020-0008063, 8004330008-2020-0008071, 8004330008-20200008087, 8004330008-2020-0008094, 8004330008-2020-0008103, 8004330008-20200008104, 8004330008-2020-0008123, 8004330008-2020-0008137, 8004330008-20200008146, 8004330008-2020-0008151, 8004330008-2020-0008157, 8004330008-20200008165, 8004330008-2020-0008166, 8004330008-2020-0008180, 8004330008-20200008186, 8004330008-2020-0008193, 8004330008-2020-0008195, 8004330008-20200010253, 8004330008-2020-0010261, 8004330008-2020-0010262, 8004330008-2020-0010263

Concedir les subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local
d'incendis forestals per a l'exercici 2020.

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. El 25 de febrer de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
convocatòria de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local
d'incendis forestals per a l'exercici 2020. El 5 de març de 2020 es va publicar aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
2. El 16 de juny de 2020, per acord de Junta de Govern es va ampliar el termini de presentació
de sol·licituds de la convocatòria de subvencions, de concurrència competitiva, destinades al
finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a l'exercici 2020, fins el 31
de juliol de 2020.
3. El 21 de juliol de 2020, per acord de Junta de Govern es va aprovar la rectificació de l'error
material detectat a l'acord de la Junta de Govern de data 25 de febrer de 2020, en relació a
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l'aprovació de la convocatòria de subvencions destinades al finançament d'actuacions de
prevenció local d'incendis forestals per a l'exercici 2020.
4. Les sol·licituds de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local
d'incendis forestals es tramiten a l’empara de la convocatòria, aprovada per la Junta de Govern
de la Diputació de Tarragona, de 25 de febrer de 2020, i publicada el BOP de Tarragona, 5 de
març de 2020 i les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
5. El règim de la concessió és de concurrència competitiva, i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el 31 de juliol de 2020.
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6. Per atendre aquesta línia la Corporació va consignar:
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les
subvencions, Aplicació pressupostària:

Quantia total màxima de les
subvencions convocades

Ajuntaments
i EMD’s

2020-1200-172-46200-01

300.000,00 euros.

ADF’s

2020-1200-172-48000-01

35.000,00 euros.

7. S’han presentat un total de 54 sol·licituds de subvenció.
8. De conformitat amb el punt setè de la Convocatòria, el percentatge màxim de finançament
de les actuacions subvencionables és d’un 95%
En tot cas, la quantitat màxima per a cada municipi i entitat municipal descentralitzada no pot
excedir de 12.000,00 €.
9. 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.
10. En conjunt ens han sol·licitat:
Incendis forestals - Convocatòria 2020
Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals

54

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

54

Nombre de sol·licituds concedides

42

Nombre de sol·licituds desestimades, per puntuació

12

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0

Pressupost
Pressupost de les actuacions (IVA inclòs) (€)

598.158,78€

Import sol·licitat (IVA inclòs) (€)

447.021,43€

Pressupost total elegible de sol·licituds concedides (IVA inclòs) (€)

414.282,58€
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Import a concedir previ al prorrateig

336.579,41€

Total import concedit (IVA inclòs):

333.488,00€

Incendis Forestals - Convocatòria 2020 – Ajuntaments i EMD’s
Aplicació pressupostària 2020-1200-172-46200-01
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Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals

50

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

50

Nombre de sol·licituds concedides

38

Nombre de sol·licituds desestimades, per puntuació

12

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0

Pressupost
Pressupost de les actuacions (IVA inclòs) (€)

552.722,15€

Import sol·licitat (IVA inclòs) (€)

447.021,43€

Pressupost total elegible de sol·licituds concedides (IVA inclòs) (€)

377.433,45€

Import a concedir previ al prorrateig

303.079,64€

Total import concedit amb 98,98% de prorrateig i puntuació mínima de 61
punts (IVA inclòs):

299.988,23€

Incendis Forestals - Convocatòria 2020 – ADF’s
Aplicació pressupostària 2020-1200-172-48000-01
Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals

4

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

4

Nombre de sol·licituds concedides

4

Nombre de sol·licituds desestimades

0

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0

Pressupost
Pressupost de les actuacions (IVA inclòs) (€)

45.436,63€

Import sol·licitat (IVA inclòs) (€)

41.657,89€

Pressupost total elegible de sol·licituds concedides (IVA inclòs) (€)

36.849,13€

Total import concedit (IVA inclòs):

33.499,77€

11. Per manca de suficient consignació pressupostària (un crèdit màxim de 300.00,00€), en la
línia per a Ajuntaments i EMD’s, s’han deixat excloses sol·licituds en funció d’una mínima
puntuació requerida. Per tant, s’ha distribuït la consignació pressupostària entre les actuacions
subvencionables. Ha estat necessari aplicar un coeficient reductor de l’import màxim a concedir
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sobre cada sol·licitud, concretament un 98,98 % entre els ens locals que han obtingut una
puntuació igual o superior a 61 punts de conformitat amb l’establert en el punt sisè de la
convocatòria.
En relació a les ADF’s s’ha disposat de suficient consignació pressupostària per atendre totes
les sol·licituds presentades.
12. La quantitat màxima de la subvenció passa a ser de 11.877,60 € en lloc de 12.000,00 €.
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13. Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats criteris, l’import total del
repartiment és de 333.488,00 €.

14. Els imports de les despeses subvencionables inclouen l’IVA, donat que aquest no és
deduïble pels beneficiaris, i per tant, el pressupost elegible considera el pressupost presentat
amb base imposable i IVA inclòs.
15. 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.
16. 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.
17. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que els sol·licitants
compleixen amb els requisits per a ser beneficiaris.
18. L’òrgan col·legiat ha emès informe d’avaluació, en data 19 de novembre de 2020, 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.
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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 destinades al finançament d'actuacions de prevenció local
d'incendis forestals, per Ajuntaments i EMD’s, convocatòria 2020, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2020-1200-172-46200-01 del pressupost vigent, als beneficiaris que es
relacionen, tenint en compte que el pressupost elegible és amb IVA inclòs:
Beneficiari: Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi: Aiguamúrcia
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 12.492,04 euros
Pressupost Elegible acceptat: 10.324,00 euros
Pressupost mínim a executar: 10.218,70 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.707,76 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 10.324,00 €
(IVA inclòs).
Beneficiari: Ajuntament d'Ascó
Municipi: Ascó
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 12.709,51 euros
Pressupost mínim a executar: 12.502,74 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.877,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bonastre
Municipi: Bonastre
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 14.520,00 euros
Pressupost Elegible acceptat: 6.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.938,80 euros
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% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.641,86 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 6.000,00 € (IVA
inclòs).
Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi: Cabra del Camp
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 17.559,27 euros
Pressupost Elegible acceptat: 13.150,00 euros
Pressupost mínim a executar: 12.502,74 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.877,60 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 13.150,00 €
(IVA inclòs).
Beneficiari: Ajuntament de Capafonts
Municipi: Capafonts
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 2.527,11 euros
Pressupost Elegible acceptat: 1.171,88 euros
Pressupost mínim a executar: 1.159,93 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.101,93 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 1.171,88 € (IVA
inclòs).
Beneficiari: Ajuntament de Capçanes
Municipi: Capçanes
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 10.651,10 euros
Pressupost mínim a executar: 10.542,46 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.015,34 euros
Beneficiari: Ajuntament de Colldejou
Municipi: Colldejou
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 11.441,21 euros
Pressupost mínim a executar: 11.324,51 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.758,27 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 11:16:16

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 B0BCF32E787E4E97B2A23C66BFE10BFB i data d'emissió 02/12/2020 a les 14:33:48

Beneficiari: Ajuntament de Creixell
Municipi: Creixell
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 9.075,00 euros
Pressupost Elegible acceptat: 1.875,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.855,88 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.763,08 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 1.875,00 € (IVA
inclòs).
Beneficiari: Ajuntament del Catllar
Municipi: El Catllar
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 37.471,67 euros
Pressupost mínim a executar: 12.502,74 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.877,60 euros
Beneficiari: Ajuntament del Masroig
Municipi: El Masroig
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 13.251,91 euros
Pressupost Elegible acceptat: 10.952,00 euros
Pressupost mínim a executar: 10.840,29 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.298,28 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 10.952,00 €
(IVA inclòs).
Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Municipi: El Montmell
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 16,.791,87 euros
Pressupost Elegible acceptat: 11.832,50 euros
Pressupost mínim a executar: 11.711,81 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.126,22 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 11.832,50 €
(IVA inclòs).
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Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 12.645,39 euros
Pressupost Elegible acceptat: 11.411,28 euros
Pressupost mínim a executar: 11.294,88 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.730,14 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 11.411,28 €
(IVA inclòs).
Beneficiari: Ajuntament del Pla de Santa Maria
Municipi: El Pla de Santa Maria
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 9.741,97 euros
Pressupost Elegible acceptat: 7.156,25 euros
Pressupost mínim a executar: 7.083,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.729,10 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 7.156,25 € (IVA
inclòs).
Beneficiari: Ajuntament dels Pallaresos
Municipi: Els Pallaresos
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 5.808,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.748,76 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.461,32 euros
Beneficiari: Ajuntament de Garcia
Municipi: Garcia
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 2.737,74 euros
Pressupost Elegible acceptat: 790,61 euros
Pressupost mínim a executar: 782,55 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 743,42 euros
Observació: No s’accepta l’actuació tipus 1, per import de 1947,13 (IVA inclòs) per ser una
actuació no subvencionable d'acord amb la convocatòria. Per tant, el pressupost elegible
acceptat és de 790,61€ (IVA inclòs).
Beneficiari: Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Municipi: Horta de Sant Joan
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Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 11.429,44 euros
Pressupost Elegible acceptat: 10.474,44 euros
Pressupost mínim a executar: 10.367,60 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.849,22 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 10.474,44 €
(IVA inclòs).
Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Municipi: La Bisbal del Penedès
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 34.224,85 euros
Pressupost mínim a executar: 12.502,74 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.877,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Febró
Municipi: La Febró
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 11.930,99 euros
Pressupost mínim a executar: 11.809,29 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.218,83 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 11.646,48 euros
Pressupost mínim a executar: 11.527,69 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.951,30 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
Municipi: La Sénia
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 12.190,44 euros
Pressupost Elegible acceptat: 6.669,80 euros
Pressupost mínim a executar: 6.601,77 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.271,68 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 6.669,80 € (IVA
inclòs).
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Beneficiari: Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Municipi: La Torre de Fontaubella
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 7.595,01 euros
Pressupost mínim a executar: 7.517,54 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.141,65 euros
Beneficiari: Ajuntament de Marçà
Municipi: Marçà
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 11.617,11 euros
Pressupost mínim a executar: 11.498,62 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.923,68 euros
Beneficiari: Ajuntament de Masllorenç
Municipi: Masllorenç
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 7.735,53 euros
Pressupost Elegible acceptat: 6.393,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.327,79 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.011,40 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 6.393,00 € (IVA
inclòs).
Beneficiari: Ajuntament de Mont-ral
Municipi: Mont-ral
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 2.159,85 euros
Pressupost Elegible acceptat: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.484,70 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.410,47 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 1.500,00 € (IVA
inclòs).
Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 6.376,31 euros
Pressupost mínim a executar: 6.311,27 euros
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% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.995,70 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montferri
Municipi: Montferri
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 13.000,00 euros
Pressupost Elegible acceptat: 7.077,00 euros
Pressupost mínim a executar: 7.004,81 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.654,57 euros
Observació: No s’accepta l’actuació tipus 4, per import de 5000,00 (IVA inclòs) per ser una
actuació no subvencionable d'acord amb la convocatòria i S'accepten els treballs i la superfície
d’actuació proposada per les actuacions tipus 1, però amb una valoració, a criteri tècnic,
segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el màxim estimat per la
Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 7.077,00 € (IVA inclòs)."
Beneficiari: Ajuntament de Móra d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 10.044,48 euros
Pressupost mínim a executar: 9.942,03 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.444,93 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 12.645,90 euros
Pressupost Elegible acceptat: 10.451,16 euros
Pressupost mínim a executar: 10.344,56 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.827,33 euros
Observació: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 10.451,16 €
(IVA inclòs).
Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte
Municipi: Prat de Comte
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 4.665,40 euros
Pressupost mínim a executar: 4.617,81 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.386,92 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pratdip
Municipi: Pratdip
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Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 6.944,77 euros
Pressupost mínim a executar: 6.873,93 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.530,24 euros
Beneficiari: Ajuntament de Querol
Municipi: Querol
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 24.000,10 euros
Pressupost mínim a executar: 12.502,74 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.877,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudecanyes
Municipi: Riudecanyes
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 7.854,93 euros
Pressupost mínim a executar: 7.774,81 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.386,07 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sarral
Municipi: Sarral
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 1.687,65 euros
Pressupost mínim a executar: 1.667,03 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.583,68 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Municipi: Tivenys
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 2.541,59 euros
Pressupost mínim a executar: 2.515,67 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.389,88 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tivissa
Municipi: Tivissa
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 9.937,02 euros
Pressupost mínim a executar: 9.835,66 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.343,87 euros
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Beneficiari: Ajuntament d'Ulldemolins
Municipi: Ulldemolins
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 8.524,49 euros
Pressupost mínim a executar: 8.437,54 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.015,67 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 11.118,94 euros
Pressupost mínim a executar: 11.005,53 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.454,74 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Municipi: Vilanova d'Escornalbou
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 11.919,14 euros
Pressupost Elegible acceptat: 11.412,92 euros
Pressupost mínim a executar: 11.296,51 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.731,68 euros
Observació: No s’accepta la superfície de 0,43ha de treballs forestals en zona agrícola, per
import de 506,22 € (IVA inclòs) per ser una actuació no subvencionable d'acord amb la
convocatòria. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 11.412,92 € (IVA inclòs).
Subtotal a concedir a Ajuntaments i EMD’s: 299.988,23 euros

Segon. Concedir les subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local
d'incendis forestals, per ADF’s, convocatòria 2020, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2020-1200-172-48000-01 del pressupost vigent, als beneficiaris que es relacionen, tenint en
compte que el pressupost elegible és amb IVA inclòs:

Beneficiari: Adf Benifallet
Municipi: Benifallet
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 14.217,79 euros
Pressupost mínim a executar: 12.631,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 12.000,00 euros
Beneficiari: Adf Pi Verd
Municipi: La Fatarella
Concepte: Incendis
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Pressupost presentat: 10.526,90 euros
Pressupost Elegible acceptat: 8.702,40 euros
Pressupost mínim a executar: 8.702,40 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.267,28 euros
Observacions: S'accepten els treballs i la superfície d’actuació proposada, però amb una
valoració, a criteri tècnic, segons el punt 14.3 Despeses subvencionables de la convocatòria i el
màxim estimat per la Diputació. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 8702,40 € (IVA
inclòs).
Beneficiari: Adf la Pobla de Massaluca
Municipi: La Pobla de Massaluca
Concepte: Incendis
Pressupost presentat: 10.400,00 euros
Pressupost Elegible acceptat: 3.640,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.640,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.458,00 euros
Observacions: No s’accepta la superficie de 8,45ha de treballs forestals en zona agrícola, per
import de 6760,00 € (IVA inclòs) per ser una actuació no subvencionable d'acord amb la
convocatòria. Per tant, el pressupost elegible acceptat és de 3640 € (IVA inclòs).
Beneficiari: Adf Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: Incendis
Pressupost Elegible: 10.288,94 euros
Pressupost mínim a executar: 10.288,94 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.774,49 euros
Subtotal a concedir a les ADF’s: 33.499,77 euros
Total a concedir: 333.488,00 euros
Tercer. Desestimar les següents sol·licituds pel fet que, tot i ser actuacions subvencionables,
no han obtingut la puntuació mínima requerida de 61 punts:
Beneficiari: Ajuntament d'Alcover
Municipi: Alcover
Concepte: Incendis
Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Municipi: Almoster
Concepte: Incendis
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Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Incendis
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: Incendis
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Beneficiari: Ajuntament de Gandesa
Municipi: Gandesa
Concepte: Incendis
Beneficiari: Ajuntament de l'Albiol
Municipi: L'Albiol
Concepte: Incendis
Beneficiari: Ajuntament de l'Argentera
Municipi: L'Argentera
Concepte: Incendis
Beneficiari: Ajuntament de la Riba
Municipi: La Riba
Concepte: Incendis
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte: Incendis
Beneficiari: Ajuntament de Riudecols
Municipi: Riudecols
Concepte: Incendis
Beneficiari: Ajuntament de Roda de Berà
Municipi: Roda de Berà
Concepte: Incendis

Beneficiari: Ajuntament de Vallmoll
Municipi: Vallmoll
Concepte: Incendis
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.
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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:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- 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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