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DECRET

Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de la
subvenció concedides destinades a entitats de protecció i defensa dels
animals domèstics, i que tinguin com a prioritat donar servei als ens
locals en la recollida d’animals abandonats, l'àmbit de les quals sigui el
Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Convocatòria 2019.

Fets
1. En data 21 de desembre de 2018, per acord del Ple de la Diputació de
Tarragona, es van aprovar inicialment les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, les quals van
esdevenir definitives, al no haver-se formulat al·legacions ni presentat
reclamacions. En data 27 de febrer de 2019, es va publicar el text íntegre al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
2. En data 22 de març 2019 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona
va aprovar la convocatòria de subvencions destinades a entitats de protecció i
defensa dels animals domèstics, i que tinguin com a prioritat donar servei als
ens locals en la recollida d’animals abandonats, l'àmbit de les quals sigui el
Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per a l’any 2019. Aquesta
convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, d’1
d’abril de 2019.
3. En data 17 de desembre de 2019, per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, es va aprovar la concessió de les subvencions als
beneficiaris que es relacionen i pels imports que també es consignen, en la part
dispositiva.
4. En data 15 d’abril de 2020, per decret de la presidència de la Diputació de
Tarragona, s’ha aprovat la modificació de convocatòries de subvencions de la
Diputació de Tarragona per a l’ampliació dels terminis de presentació de
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justificació, entre d’altres el d’aquesta convocatòria de subvencions. El nou
termini és d’un mes després de la finalització de la declaració de l’estat d’
alarma.
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5. El beneficiari indicat a la part dispositiva ha aportat la documentació
justificativa. La Unitat gestora ha revisat que la documentació justificativa ha
estat presentada pel beneficiari dins el termini, o en el seu cas, el de la
pròrroga.
S'ha comprovat, per el beneficiari indicat a la part dispositiva, que la
documentació justificativa que consta a l'expedient és la correcta junt amb la
documentació complementària de data posterior.

6. S’ha emès informe favorable de la Unitat gestora, el qual s’ha incorporat a l’
expedient electrònic número 8004330008-2019-0001752, sobre l'adequada
justificació de les activitats, com el compliment de la finalitat que va determinar
la seva concessió, i sobre la correcció dels justificants, i treballs executats, que
han estat revisats i que s’adeqüen als requisits establerts a les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
i a la convocatòria.
El beneficiari indica, en l’expedient justificatiu, si es dedueixen o no l’IVA de les
factures que justifiquen i que són objecte de la subvenció. Els imports de les
despeses subvencionables inclouen l’IVA, donat que aquest no és deduïble
pels beneficiaris, i per tant, la despesa justificada acceptada és amb IVA inclòs.
El beneficiari relacionat al punt segon de la part dispositiva, l’import justificat
acceptat, és superior o igual a l’import del pressupost mínim a executar, i per
tant cal reconèixer l’obligació total.
7. Així mateix en el formulari de documentació justificativa declaren que estan
al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
8. 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.
9. La Unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura
cautelar, del lliurament de pagament relacionat amb l’import d’aquesta
subvenció.
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Fonaments de dret
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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.
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.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases generals d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
vigents.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Acceptar la documentació justificativa presentada pel beneficiari que
s'indica en l'apartat següent, d’acord amb la convocatòria de subvencions per
concedides destinades a entitats de protecció i defensa dels animals
domèstics, i que tinguin com a prioritat donar servei als ens locals en la
recollida d’animals abandonats, l'àmbit de les quals sigui el Camp de Tarragona
i les Terres de l'Ebre, per a l’any 2019, i d'acord amb les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms,
en els termes indicats a la part expositiva.
Segon. Reconèixer l’obligació total de l’entitat amb nucli zoològic, la
documentació de la qual s’ha rebut en paper, de les despeses derivades de la
subvenció concedida al beneficiari que es detalla a continuació i tenint en
compte que la despesa justificada acceptada és l'import total, ja que la
concessió d’aquesta subvenció es va acordar amb IVA inclòs:

Beneficiari: Associació per al refugi i cura dels animals-ARCA
Municipi: Tortosa
Concepte subvenció: Protectores animals amb nucli zoològic
Data Acord concessió: 17-12-2019
Aplicació Pressupostària: 2020-1200-311-48901-02
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 13.291,50 euros
Import concedit: 12.626,93 euros
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% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada: 21.485,94 euros
Import a pagar: 12.626,93 euros
Número d'operació anterior: 2019050345
Total lliurament: 12.626,93 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 aquest decret a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona
i comunicar-ho 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.

El diputat delegat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori
Josep Forasté i Casas
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