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Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions
destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals
domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i
saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de
la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit
electrònic de presentació de les justificacions.

De conformitat amb la proposta d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 29 de juny de 2021, es va
aprovar la convocatòria de subvencions, de concurrència competitiva, destinades a la
realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, en règim de
concurrència competitiva, per l'exercici 2021.
2. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 11 de maig de 2021, es va
aprovar la convocatòria de subvencions, de concurrència competitiva, destinades a generar
entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici
2021.
3. El punt 14.1 de les dues convocatòries indicades en els punts anteriors, estableix que el
termini per a la presentació de la justificació és de 3 mesos des de la finalització del termini d’
execució, per tant finalitza el 31 de març de 2022.
4. El Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM va iniciar
els treballs per tal de disposar dels formularis normalitzats de justificació d'aquestes
subvencions, que són necessaris per tal de poder complimentar el tràmit electrònic de
justificació. A data d'avui, degut a la sobrecàrrega de treball, els formularis en format
PDF encara està en procés. Es disposa del document en format word però cal, a nivell tècnic,
la conversió al format PDF i la corresponent validació del correcte funcionament de cada un
d'ells. Així doncs, per causes degudes a la Unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, s'endarrereix el fet de poder disposar dels formularis
de justificació de cada una d'aquestes convocatòries de subvencions i en conseqüència també
s'endarrereix el poder obrir, per a tots els beneficiaris corresponents, el tràmit electrònic de
presentació d'aquestes justificacions.
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5. 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 el tràmit de justificació amb regularitat i seguretat,
considera necessari ampliar el termini per presentar la justificació per a tots els beneficiaris de
les següents convocatòries de subvencions, fins el 30 d'abril de 2022:
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Convocatòria de subvencions, de concurrència competitiva, destinades a la realització d’
actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, en règim de concurrència
competitiva, per l'exercici 2021.
Convocatòria de subvencions, de concurrència competitiva, destinades a generar
entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per
l'exercici 2021.

6. Aquesta ampliació del termini de justificació no exclou que els beneficiaris puguin sol·licitar
posteriorment, d'acord amb la corresponent Convocatòria i amb la base 28 de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms i per
causes degudament motivades, una ampliació de manera individualitzada del termini per la
presentació de la justificació.

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
dedesenvolupament de la Llei general de subvencions.
Article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Ampliar el termini de presentació de la justificació per a tots els beneficiaris de la
convocatòria de subvencions, destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa
dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2021, fins el 30
d'abril de 2022, ja que Diputació de Tarragona no disposa dels formularis pdf de justificació i
no pot obrir el tràmit electrònic. Convocatòria de la Unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, aprovada per acord de la Junta de Govern de
la Diputació de Tarragona, de 29 de juny de 2021.
Segon. Ampliar el termini de presentació de la justificació per a tots els beneficiaris de la
convocatòria de subvencions, de Salut Pública destinades a generar entorns més resilients,
segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2021, fins el 30 d'abril
de 2022, ja que Diputació de Tarragona no disposa dels formularis pdf de justificació i no pot
obrir el tràmit electrònic. Convocatòria de la Unitat d'Assistència en Medi Ambient, Salut
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Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, aprovada per acord de la Junta de Govern de
la Diputació de Tarragona, de 11 de maig de 2021.
Tercer. Ordenar la remissió d’aquesta resolució a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, al
Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya. i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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Quart. Publicar aquest acord a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona i comunicar-ho
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.
- 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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