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DECRET

Concedir subvencions per al cofinançament de les operacions incloses
en els PECTs presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del
Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la
participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats
sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris
dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del
DGAPH

Fets
1. El 24 de novembre de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona
va aprovar la convocatòria de subvencions per al cofinançament de les
operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells
comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb
la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense
finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la
convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. El 30
de novembre de 2020 es va publicar aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona.
2. Les sol·licituds de subvencions per al cofinançament de les operacions
incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del
Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació
d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat
lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la
convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH, es
tramiten a l’empara de la convocatòria, aprovada per la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, de 24 de novembre i publicada al BOP de Tarragona,
30 de novembre de 2020 i les Bases Generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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3. El règim de la concessió és de concurrència competitiva, i el termini de
presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 15 de desembre de 2020.
4. Per atendre aquesta línia la Corporació va consignar 810.000,00€ del
pressupost per l’exercici 2020 a l’aplicació pressupostària 2020-5050-43248000-01; 76.800,40€ del pressupost per l’exercici 2020 a l’aplicació
pressupostària 2020-5050-439-46200-01; 47.356,46€ del pressupost per l’
exercici 2020 a l’aplicació pressupostària 2020-5050-439-46500-01. Fent un
total de 934.156,86€ consignats del pressupost per l’exercici 2020.
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5. S’han presentat un total de 27 sol·licituds de subvenció.
6. De conformitat amb el punt novè de la Convocatòria, el percentatge màxim
de finançament de les actuacions subvencionables és del 25% de la despesa
elegible de l’operació subvencionada.
En tot cas, la quantitat màxima per a cada ens beneficiari no pot excedir de
500.000,00 € pel conjunt de subvencions.
7. S’ha revisat la documentació presentada, requerida en la mateixa
convocatòria, amb la finalitat de determinar l’objecte de la subvenció sol·licitada
i els altres elements determinants per a la concessió.
8. En conjunt s’han sol·licitat:
Subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT - Convocatòria 2020
Aplicació pressupostària 2020-5050-432-48000-01 Foment projectes PECT del territori. Entitats
sense ànim lucre
Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals

23

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

22

Nombre de sol·licituds concedides

22

Nombre de sol·licituds desestimades

0

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

1

Pressupost
Pressupost total presentat de les actuacions (IVA exclòs)

2.190.675,30€

Pressupost total elegible de sol·licituds concedides(IVA exclòs)

2.190.675,30€

Import total sol·licitat (IVA exclòs)

547.668,83€

Total import concedit (IVA exclòs)

547.668,83€

Total import concedit (IVA exclòs):

547.668,83€
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Subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT - Convocatòria 2020
Aplicació pressupostària 2020-5050-439-46200-01 Foment projectes PECT del territori.
Ajuntaments
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Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals

1

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

1

Nombre de sol·licituds concedides

1

Nombre de sol·licituds desestimades

0

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0

Pressupost
Pressupost total presentat de les actuacions (IVA exclòs)
Pressupost total elegible de sol·licituds concedides(IVA exclòs)
Import total sol·licitat (IVA exclòs)

45.044,00€
45.044,00€
11.261,00€

Total import concedit (IVA exclòs)

11.261,00€

Total import concedit (IVA exclòs):

11.261,00 €

Subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT - Convocatòria 2020
Aplicació pressupostària 2020-5050-439-46500-01 Foment projectes PECT del territori. Consells
Comarcals
Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals

3

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

3

Nombre de sol·licituds concedides

3

Nombre de sol·licituds desestimades

0

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0

Pressupost
Pressupost total presentat de les actuacions (IVA exclòs)

106.415,09€

Pressupost total elegible de sol·licituds concedides(IVA exclòs)

106.415,09€

Import total sol·licitat (IVA exclòs)

26.603,77€

Total import concedit (IVA exclòs)

26.603,77€

Total import concedit (IVA exclòs):

26.603,77€

9. Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats criteris, l’import
total del repartiment és de 585.533,60€
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10. Els imports de les despeses subvencionables no inclouen l’IVA, atès que
aquest és deduïble pels beneficiaris, i per tant, el pressupost elegible considera
el pressupost presentat amb base imposable, és a dir, IVA exclòs.
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11. 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 s’augmentarà 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.
12. 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
en data 21 de desembre no són deutors de la Diputació de Tarragona.
13. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que els
sol·licitants compleixen amb els requisits per a ser beneficiaris.
14. L’òrgan col·legiat ha emès informe d’avaluació, en data 23 de desembre 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.
15. La competència per a resoldre els procediments de concessió de
subvencions, ajuts, premis i beques en règim de concurrència competitiva i
disposar les despeses corresponents correspon a la presidenta de la Diputació
de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 20190003370, de 14 d’agost de 2019). En el període en què ens trobem no està
prevista la convocatòria de cap sessió de la Junta de Govern, per la qual cosa
es fa necessària l’avocació a la Presidència d’aquesta competència a fi de
garantir la regular tramitació dels procediments administratius

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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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. 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/.
Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
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:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per resoldre els
procediments de concessió de subvencions, ajuts, premis i beques en règim de
concurrència competitiva i disposar les despeses corresponents
delegada per la Presidència a la Junta de Govern, mitjançant el decret
número 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
Segon. Concedir les subvencions per al cofinançament de les operacions
incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del
Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació
d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat
lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la
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convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-432-48000-01 del pressupost
vigent, als beneficiaris que es relacionen:
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Beneficiari: Consorci de polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE)
PECT: Ebrebiosfera
Operació: Simbiosi Rural: Banc de Terres i de Serveis Agraris
Pressupost Elegible: 26.290,56€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 6.572,64€
Beneficiari: Fundació URV
PECT: PECT de Reus i el Camp de Tarragona basat en una alimentació
innovadora, segura, saludable.
Operació: Plataforma d'innovació i promoció de l'oli d'oliva verge extra.
Pressupost Elegible: 21.606,13€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 5.401,53€
Beneficiari: Centre de difusió tecnològica fusta i moble de Catalunya (CENFIM)
PECT: Ebrebiosfera
Operació: Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el
sector de l'Hàbitat
Pressupost Elegible: 98.953,08€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 24.738,27€
Beneficiari: Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC)
PECT: PRIORAT-MONTSANT-SIURANA, Paisatge agrícola de la muntanya
mediterrània
Operació: Preservació de la Biodiversitat Vitivinícola del Priorat
Pressupost Elegible: 132.809,67€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 33.202,42€
Beneficiari: Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC)
PECT: PRIORAT-MONTSANT-SIURANA, Paisatge agrícola de la muntanya
mediterrània
Operació: Unitat d'Innovació Vitivinícola
Pressupost Elegible: 46.468,92€
% concedit: 25,00%
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Import concedit: 11.617,23€
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Beneficiari: Consell regulador DO Montsant
PECT: PRIORAT-MONTSANT-SIURANA, Paisatge agrícola de la muntanya
mediterrània
Operació: Caracterització de la singularitat vitivinícola de la DO Montsant
Pressupost Elegible: 84.012,44€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 21.003,11€
Beneficiari: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
PECT: TurisTIC en família
Operació: Mamut
Pressupost Elegible: 26.000,00€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 6.500,00€
Beneficiari: Fundació privada Agroterritori
PECT: Ebrebiosfera
Operació: Plataforma per l'impuls del sistema agroalimentari innovador (SAI)
Pressupost Elegible: 91.947,52€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 22.986,88€
Beneficiari: Centre de difusió tecnològica fusta i moble de Catalunya (CENFIM)
PECT: TurisTIC en família
Operació: Laboratori d’hàbitat
Pressupost Elegible: 121.887,62€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 30.471,91€
Beneficiari: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
PECT: PECT de Reus i el Camp de Tarragona basat en una alimentació
innovadora, segura, saludable.
Operació: Cooking Lab
Pressupost Elegible: 5.880,00€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 1.470,00€
Beneficiari: Consell Regulador de la DOQ Priorat

Transcripció del decret número 2020-0004939 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: *** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) en data: 29/12/2020
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 30/12/2020 a les 08:41:35

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 6C6C24AC37B14A29AEE2776495CF968E i data d'emissió 30/12/2020 a les 13:19:57

PECT: PRIORAT-MONTSANT-SIURANA, Paisatge agrícola de la muntanya
mediterrània
Operació: Ecoinnovació i excel·lència en la producció vitivinícola de la DOQ
Priorat
Pressupost Elegible: 133.682,18€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 33.420,54€
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
PECT: Ebrebiosfera
Operació: Plataforma d'Innovació EbreBiosfera
Pressupost Elegible: 49.865,52 €
% concedit: 25,00%
Import concedit: 12.466,38 €
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
PECT: Ebrebiosfera
Operació: Observatori Socioambiental per a la transferència de dades,
l'emprenedoria i l'autoavaluació
Pressupost Elegible: 37.045,03 €
% concedit: 25,00%
Import concedit: 9.261,26 €
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
PECT: PECT de Reus i el Camp de Tarragona basat en una alimentació
innovadora, segura, saludable.
Operació: Obtenció d’arguments científics sobre el consum de productes de
proximitat
Pressupost Elegible: 162.791,52€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 40.697,88€
Beneficiari: PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
PECT: PRIORAT-MONTSANT-SIURANA, Paisatge agrícola de la muntanya
mediterrània
Operació: Foment del comerç innovador i sostenible al Priorat
Pressupost Elegible: 25.669,55€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 6.417,39€
Beneficiari: Fundació Eurecat
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PECT: TurisTIC en família
Operació: Plataformes TurisTIC
Pressupost Elegible: 194.426,19€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 48.606,55€
Beneficiari: Fundació Eurecat
PECT: TurisTIC en família
Operació: TDS 2.0
Pressupost Elegible: 142.634,05€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 35.658,51€
Beneficiari: Fundació Eurecat
PECT: PECT de Reus i el Camp de Tarragona basat en una alimentació
innovadora, segura, saludable.
Operació: Cerca de nous ingredients de productes de proximitat.
Pressupost Elegible: 296.082,32€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 74.020,58€
Beneficiari: Fundació Eurecat
PECT: PECT de Reus i el Camp de Tarragona basat en una alimentació
innovadora, segura, saludable.
Operació: Creació de la Unitat de Seguretat Alimentària i la Plataforma d’
Ecotoxicitat.
Pressupost Elegible: 356.158,13€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 89.039,53€
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
PECT: TurisTIC en família
Operació: Àpats saludables
Pressupost Elegible: 99.116,68€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 24.779,17€
Tercer. Concedir les subvencions per al cofinançament de les operacions
incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals
del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la
participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense
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finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la
convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-439-46200-01 del
pressupost vigent, als beneficiaris que es relacionen:
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Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
PECT: TurisTIC en família
Operació: La història fa turisme
Pressupost Elegible: 45.044,00€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 11.261,00€
Quart. Concedir les subvencions per al cofinançament de les operacions
incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals
del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la
participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense
finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la
convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-439-46500-01 del
pressupost vigent, als beneficiaris que es relacionen:
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
PECT: PRIORAT-MONTSANT-SIURANA, Paisatge agrícola de la muntanya
mediterrània
Operació: Coordinació-Oficina del gestió del PECT Priorat
Pressupost Elegible: 2.828,48€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 707,12€
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
PECT: PRIORAT-MONTSANT-SIURANA, Paisatge agrícola de la muntanya
mediterrània
Operació: Banc de terres. Sostenibilitat del Sector Primari del Priorat
Pressupost Elegible: 64.587,04€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 16.146,76€
Cinquè. Concedir les subvencions per al cofinançament de les operacions
incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del
Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació
d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat
lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la
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convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-432-48000-01 del pressupost
vigent, als beneficiaris que es relacionen i amb indicació de la correcció
econòmica realitzada:
Beneficiari: Consorci de polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE)
PECT: Ebrebiosfera
Operació: Rural Smart Energy
Pressupost Elegible: 25.009,19€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 6.252,30€
Observacions: Es redueix la quantia de la subvenció per complir amb el límit
del 25% de cofinançament establert al punt novè de la convocatòria.
Beneficiari: Consorci de polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE)
PECT: Ebrebiosfera
Operació: Fitoderivats: innovació i cadena de valor agroforestal
Pressupost Elegible: 12.339,00€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 3.084,75€
Observacions: Es redueix la quantia de la subvenció per complir amb el límit
del 25% de cofinançament establert al punt novè de la convocatòria.
Sisè. Concedir les subvencions per al cofinançament de les operacions
incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals
del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la
participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense
finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la
convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-439-46500-01 del
pressupost vigent, als beneficiaris que es relacionen i amb indicació de la
correcció econòmica realitzada:
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
PECT: Ebrebiosfera
Operació: Coordinació i seguiment del PECT EbreBiosfera
Pressupost Elegible: 38.999,57€
% concedit: 25,00%
Import concedit: 9.749,89€
Observacions: Es redueix la quantia de la subvenció per complir amb el límit
del 25% de cofinançament establert al punt novè de la convocatòria.
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Setè. No admetre a tràmit les sol·licituds següents perquè són actuacions no
subvencionables d’acord amb l’apartat primer de la convocatòria:
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Beneficiari: Fundació Eurecat
PECT: TurisTIC en família
Operació: Plataformes TurisTIC
Observacions: Es una sol·licitud duplicada
Vuitè. 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.
Novè. 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.
Desè. 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.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim
d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant del mateix òrgan que l'ha
dictat.

La presidenta
Noemí Llauradó Sans
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