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Data de l'acord: 27 d'octubre de 2020
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS
Ref: TMP/jhf
Expedient: 8004330008-2020-0008215, 8004330008-2020-0008332,
0008333, 8004330008-2020-0008458, 8004330008-2020-0009120,
0009292, 8004330008-2020-0009373, 8004330008-2020-0009720

8004330008-20208004330008-2020-

Concedir subvencions a centres privats d'ensenyament especial de la demarcació de
Tarragona, autoritzats pel departament d'Ensenyament, destinades al funcionament dels
centres que hagin estat afectats per les circumstàncies econòmiques derivades de la
crisi del coronavirus, així com per a l'assistència a activitats extraescolars i
complementàries dels alumnes en règim d'escolarització ordinària, no compartida. Any
2020.

De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:

Fets
1. En data 30 de juny de 2020 la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria per a la
concessió de subvencions a centres privats d'ensenyament especial de la demarcació de
Tarragona, autoritzats pel departament d'Ensenyament, destinades al funcionament dels
centres que hagin estat afectats per les circumstàncies econòmiques, derivades de la crisi de
coronavirus, així com per a l'assistència a activitats extraescolars i complementàries dels
alumnes en règim d'escolarització ordinària, no compartida, any 2020. Aquesta convocatòria es
va publicar al BOPT el dia 15 de juliol de 2020.
2. L'aplicació pressupostària destinada a aquesta convocatòria és la 2010/323/48001/01, per
un import total de 130.000,00 euros.
3. La Diputació de Tarragona, subvenciona dels pressupostos presentats fins a un import
màxim de 30.000,00 euros, per centre, segons s'estableix a la convocatòria.
4. A la convocatòria, s'han presentat un total de 8 centres d'educació especial, tots ells dins del
termini establert.
5. Per manca de consignació pressupostària, s'ha aplicat un prorrateig a tots els beneficiaris del
19,80%. Es proposa concedir un 80,20% dels pressuposts presentats
6. Els representants dels centres, han declarat de forma expressa que es troben al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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7. S'ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de la Diputació de Tarragona.
8. Les sol·licituds presentades s'han evaluat d'acord amb els criteris de valoració i ponderació
establerts a la convocatòria.
9. Els beneficiaris compleixen tots els requisits per accedir a les subvencions, d'acord amb la
informació que es disposa.
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10. El règim de concessió és de concurrència competitiva, i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el 31 d'agost de 2020.
11. L'IVA deduïble no és subvencionable de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei General de
Subvencions. Per tant, en el moment de la justificació, els beneficaris hauran de declarar el
règim d'IVA de l'actuació subvencionada als efectes de considerar aquesta despesa com a
subvencionable.
La cap de l'Àrea del SAC i la Comissió d'Avaluació de les subvencions de la Unitat de Cultura,
han emès els corresponents informes d'avaluació, els quals consten a l'expedient

Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Convocatòria per a la concessió de subvencions centres privats d'ensenyament especial de
la demarcació de Tarragona, autoritzats pel departament d'Ensenyament, destinades al
funcionament dels centres que hagin estat afectats per les circumstàncies econòmiques
derivades de la crisi del coronavirus així com peer l'assistència a activitats extraescolars i
complementàries dels alumnats en règim d'escolarització ordinària, no compartida.
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2010/323/48001/01 del pressujpost vigent:
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Beneficiari: Associació de famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i
desenvolupament. MONTSIÀ (APASA)
Municipi: Amposta
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del Centre
Pressupost Elegible: 31.869,07 euros
% concedit: 71,72%
Import concedit: 22.857,80 euros
Beneficiari: Centre Educació Especial Jeroni Moragas
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del centre
Pressupost Elegible: 6.281,42 euros
% concedit: 55,15%
Import concedit: 3.463,99 euros
Beneficiari: Verge del Mar, Sccl
Municipi: Reus
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del Centre
Pressupost Elegible: 27.268,00 euros
% concedit: 64,71%
Import concedit: 17.644,00 euros
Beneficiari: Fundació Estela
Municipi: Tarragona
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del centre
Pressupost Elegible: 29.357,33 euros
% concedit: 81,96%
Import concedit: 24.060,00 euros
Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona (CEE Tilmar de Montblanc)
Municipi: Montblanc
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del centre
Pressupost Elegible: 15.123,31 euros
% concedit: 76,89%
Import concedit: 11.629,00 euros
Beneficiari: Associació Provincial Paràlisis Cerebral
Municipi: Tarragona
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del Centre
Pressupost Elegible: 9.039,58 euros
% concedit: 89,79%
Import concedit: 8.116,95 euros
Beneficiari: Escola Solc
Municipi: Tarragona
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del Centre
Pressupost Elegible: 27.191,32 euros
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% concedit: 68,26%
Import concedit: 18.561,80 euros
Beneficiari: Fundació Mercè Pla
Municipi: Tortosa
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries del centre
Pressupost Elegible: 27.949,70 euros
% concedit: 84,65%
Import concedit: 23.659,00 euros
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Total: 129.992,54 euros
Segon.- Fer avinent als beneficiaris que, d'acord amb la convocatòria de la concessió de
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.
Tercer.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones
Quart. Notificar l'Acord als centres d'educació especial.
Cinquè. 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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