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DECRET

Esmenar l’error material en l’acord de concessió de 22 de desembre de
2020 de subvencions destinades a microempreses i professionals
autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural
per dèficit COVID 19 i per programes culturals a realitzar, per tal d’
incloure a l’empresa com a beneficiaris a l’empresa Jamboo Agency
Events, S.L. i al professional autònom Aleix Álvarez Vall com a
beneficiaris i concedir les subvencions que corresponen.

Fets
1. En data 22 de desembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació va
aprovar la concessió de subvencions a microempreses i professionals
autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural, per
dèficit COVID 19 i per programes culturals a realitzar.
2. Una vegada acordades aquestes subvencions, s’ha detectat un error
material en l’acord de concessió perquè no s’ha inclòs en la relació de
beneficiaris a Jamboo Agency Events, S.L. i al senyor Aleix Álvarez Vall.
3. S’ha comprovat que les sol·licituds presentades pels beneficiaris compleixen
amb els requisits establerts a la convocatòria i s’han d’incloure com a
beneficiaris de la mateixa, i per tant, concedir les subvencions segons els
següent detall:
Beneficiari: Jamboo Agency Events, S.L.
Municipi: Montblanc
Concepte: Dèficit COVID 19
Pressupost Elegible: 10.000 euros
% Concedit: 100%
Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2020-2010-433-47900-01
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Beneficiari: Aleix Álvarez Vall – NIF 39 922 679 S
Municipi: Reus
Concepte: Dèficit COVID 19
Pressupost Elegible: 8.109,77 euros
% Concedit: 100%
Import concedit: 8.109,77 euros
Aplicació pressupostària: 2020-2010-433-47900-01
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Com a conseqüència d’aquest error material, també cal esmenar l’import total
de concessió de la convocatòria que és d’un total de 920.511,46 euros
4. El beneficiaris compleixen tots els requisits establerts a la normativa
reguladora per obtenir la condició de beneficiari, així mateix han acreditat
documentalment que estan al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. I s’ha comprovat que no són deutors per
cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5. En el pressupost de la Diputació per a l'any 2020, hi consta l'aplicació
pressupostària 2010-433- 47900-01, amb consignació suficient per atendre
aquestes sol·licituds.
6. Per tant ,en cap cas la concessió d'aquestes subvencions, que compleixen
tots els requisits establerts a la convocatòria, perjudiquen drets de tercers i, la
concessió no suposa dispensa o beneficis singulars, atès que existeix crèdit
adequat i suficient i no suposa minoració de les subvencions ja concedides, ni
revisió de les mateixes.
7. El règim de concessió és de concurrència competitiva, i el termini de
presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 21 d'octubre de 2020.
8. L'IVA deduïble no és subvencionable de conformitat amb l'article 31.8 de la
Llei General de Subvencions. Per tant, no seran subvencionables els imports
satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin el caràcter de despeses
deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
9. La competència per aprovar la concessió de subvencions de convocatòries
de concurrència competitiva correspon a la presidenta de la Diputació de
Tarragona, que l’ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019-
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0003370 de data 14 d’agost de 2019). Atès que des del dia 22 de desembre no
està prevista la celebració de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de
la Diputació de Tarragona, la resolució dels assumptes s’ha de fer prèvia
avocació de la competència delegada per part del seu titular.
10. 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.
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Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques estableix, pel que fa
a la revocació d'actes i rectificació d'errors, que "... les Administracions
Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
seus interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes"
2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
3. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la
Llei general de subvencions
4. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
5. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, 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.
7. Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades
microempreses i a professionals autònoms pertanyents al sector cultural
de la demarcació de Tarragona que hagin estat afectades per les
circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID19.
8. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre de règim jurídic de les administracions públiques i a l’article 9
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
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Primer.- Avocar per aquest acte, la competència per aprovar la concessió de
subvencions de concurrència competitiva, delegada per la Presidència
mitjançant Decret núm.2019-0003370, de 14 d'agost.
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Segon.- Esmenar l’error material de l’acord de 22 de desembre de 2020, de
concessió de subvencions destinades a microempreses i professionals
autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per
dèficit COVID 19 i per programes culturals a realitzar, per tal d’incloure com a
beneficiaris a l’empresa Jamboo Agency Events, S.L. i al professional autònom
Aleix Álvarez Vall i concedir les subvencions que es detallen a continuació:
Beneficiari: Jamboo Agency Events, S.L.
Municipi: Montblanc
Concepte: Dèficit COVID 19
Pressupost Elegible: 10.000 euros
% Concedit: 100%
Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2020-2010-433-47900-01

Beneficiari: Aleix Álvarez Vall – NIF 39 922 679 S
Municipi: Reus
Concepte: Dèficit COVID 19
Pressupost Elegible: 8.109,77 euros
% Concedit: 100%
Import concedit: 8.109,77 euros
Aplicació pressupostària: 2020-2010-433-47900-01
Tercer.- Esmenar l’import total de concessió:
On diu:
Import total: 902.401,69 euros
Ha de dir:
Import total : 920.511,46 euros
Quart. - La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta
expressament el contrari en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la notificació de la concessió al beneficiari.
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Cinquè. - 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
Sisè. - Publicar aquest Acord a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
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Setè. - 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.

La presidenta
Noemí Llauradó Sans
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