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Acord
Data de l'acord: 19 d'octubre de 2021
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS
Ref: TMP/mcav
Expedient: 8004330008-2021-0012488, 8004330008-2021-0012525, 8004330008-20210012535, 8004330008-2021-0012714, 8004330008-2021-0012811, 8004330008-20210013020, 8004330008-2021-0013157, 8004330008-2021-0013331, 8004330008-20210013342, 8004330008-2021-0013446, 8004330008-2021-0013586, 8004330008-20210013836, 8004330008-2021-0013860, 8004330008-2021-0013883, 8004330008-20210013935, 8004330008-2021-0013953, 8004330008-2021-0013969, 8004330008-20210013983, 8004330008-2021-0013985, 8004330008-2021-0014019, 8004330008-20210014045, 8004330008-2021-0014049, 8004330008-2021-0014107, 8004330008-20210014125, 8004330008-2021-0014149, 8004330008-2021-0014158, 8004330008-20210014192, 8004330008-2021-0014256, 8004330008-2021-0014257, 8004330008-20210014279, 8004330008-2021-0014289, 8004330008-2021-0014296, 8004330008-2021-0014309

Aprovar la concessió de subvencions als ajuntaments, entitat municipals
descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles
de dansa i escoles d'art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de
Tarragona, curs 2020-2021.

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

Fets
1. En data 8 de de juny de 2021 la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria per a la
concessió de subvencions per a l’any 2021, destinada a ajuntaments, entitats municipals
descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de
dansa i escoles d'art i disseny, de titutaritat municipal de la demarcació de Tarragona, curs
2020-2021. Aquesta convocatòria ha estat publicada en el BOP del dia 18 de juny de 2021.
2. El crèdit al qual s’imputen les subvencions d’aquesta convocatòria és de 900.000,00 euros,
que va a càrrec de l’aplicació pressupostària 2021-2010-334-46210.
3. El règim de concessió és de concurrència competitiva i el termini per a presentar les
sol·licituds va finalitzar el dia 19 de juliol de 2021.
4. La unitat gestora ha comprovat que la documentació presentada és la que regula la
convocatòria i que ha estat presentada dins de termini.
5. Tal com es disposa a l’apartat 5 de la convocatòria, les sol·licituds han estat revisades per la
unitat gestora, segons consta en l’informe tècnic de la cap de la Àrea i avaluades per l’òrgan
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col·legiat, d’acord amb el que disposen les bases 11a, 12a i 13a de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona, i es prioritzen en funció dels criteris de valoració i
distribució següents:
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* El 70% de la subvenció es distribueix proporcionalment per cada municipi en funció de la
població. L’assignació d’imports a cada tram d’habitants, és el resultat de multiplicar el nombre
de sol·licituds de cada tram per la puntuació que s’estableix més avall, i es divideix pel 70% del
crèdit existent a la convocatòria.
Municipis de fins a 500 habitants: 50 punts
Municipis de 501 a 2.000 habitants: 45 punts
Municipis de 2001 a 5.000 habitants: 35 punts
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants: 25 punts
Municipis de 10.001 a 50.000 habitants: 10 punts
Municipis de més de 50.000 habitants 5 punts
* El restant 30% de l'import de la convocatòria es distribueix proporcionalment en funció de la
despesa elegible que és:
El balanç econòmic del servei subvencionat (és a dir, el total de les despeses de capítol 1, més
el capítol 2, -excloses les inversions de qualsevol tipus-, menys els ingressos totals del servei
per al curs objecte de la subvenció, llevat de l'aportació municipal).
En cap cas la suma dels imports de l'aprtat del 70 % més del 30 % d'un mateix beneficiari pot
superar la seva despesa elegible.
6.- Els representants dels ens locals, han declarat de forma expressa que es troben al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent.
7. En aquesta convocatòria s’han presentat un total de 33 sol·licituds que han estat revisades
per la unitat gestora i avaluades de conformitat al que s'expressa en l'apartat 5è d'aquest acord
i tal com consta a l'expedient administratiu, amb el següent detall:

31 sol·licituds es consideren subvencionables, ja que els beneficiaris compleixen tots els
requisits per accedir a les subvencions, d’acord amb la informació aportada en les
sol·licituds
Una no s'admet a tràmit per no reunir els requisits mínims i imprescindibles.
Es declara el desistiment exprés d’una sol·licitud.

8. La Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, en dates 30 de setembre i 4
d'octubre de 2021, que els ens sol·licitants admesos no són deutors de la Diputació de
Tarragona.
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. 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.
11. Per a distribuir l’import corresponent al criteri de població previst en el punt 5è de la
convocatòria es realitza el següent:
11.1. Per a obtenir el valor de cada punt:
Es multipliquen les sol.licituds presentades per cada tram per tal d’obtenir el total de punts:
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Habitants per tram

Punts per tram

Núm
de
municipis
subvencionables a la Total punts per tram
convocatòria per tram

Fins a 500 h.

50

0

0

De 501 a 2.000 h.

45

3

135

De 2.001 a 5.000 h.

34

9

315

De 5.001a 10.000 h.

25

11

275

De 10.001 a 50.000 h.

10

7

70

Més de 50.000 h.

5

1

5

31 municipis

800 punts

Per a obtenir el valor de cada punt es divideix l’import a distribuir per criteri de població pel total
de punts: 630.000,00 euros: 800 punts: 787,50 euros, valor del punt.
11.2. Per a obtenir l’import que pertoca a cada tram es procedeix de la següent forma:
El valor del punt es multiplica pel número de punts de cada tram i s’obté l’import del tram de
cada ajuntament per habitant i aquest import es divideix pel nombre de municipis de cada tram i
s'obté l’import que pertoca a cada municipi:

VALOR
DEL PUNT
(A)

TOTAL
PUNTS DE
CADA TRAM
(B)

IMPORT PUNTS
TRAM PER
VALOR PUNT
(787,5€)
(C=AxB)

NUM.
MUNICIPIS PER
TRAM
(D)

IMPORT PER
CADA
MUNICIPI
SEGONS TRAM
(E=C:D)

Fins a 500 h.

787,50

-

-

0

-

De 501 a 2.000 h.

787,50

135

106.312,50

3

35.437,50

De 2.001 a 5.000h.

787,50

315

248.062,50

9

27.562,50

De 5.001 a 10.000 h..

787,50

275

216.562,50

11

19.687,50

De 10.001 a 50.000 h

787,50

70

55.125,00

7

7.875,00

Més de 50.000 h.

787,50

5

3.937,50

1

3.937,50

HABITANTS
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800

630.000,00

12. Els ajuntaments de Sant Jaume d’Enveja i La Fatarella sol·liciten un import inferior al que
els pertoca en aplicació dels criteris de població descrits en el punt anterior.
Per tant, l’import total sol·licitat pels esmentats ajuntaments es desglossa de la següent forma :
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Municipi

Puntuació

Import que els pertocaria segons
criteri de població.

Import subvenció
sol·licitada

Sant Jaume d’Enveja

35

27.562,50

14.975,00

La Fatarella

45

35.437,50

31.000,00

Pel que fa a aquests dos municipis es proposa la concessió per l’import que sol·liciten.
13. Atès que els dos municipis anteriors han quedat exclosos de la distribució, l’import que s’ha
de distribuir pel criteri de població, sense comptar els municipis anteriors, és de 584.025,00
euros, quedant també modificat el nombre total de punts, que passa a ser de 720.
Aquest import és el que es divideix pel total de punts per tal d’obtenir el valor final del punt:
584.025,00 euros : 720 = 811,14 €, valor del punt.
14. Per a obtenir l'import de cada municipi segons tram per criteri de població, el valor del punt
es multiplica pels punts de cada tram i el resultat és l'import de dividir entre el total de municipis
de cada tram, conforme el que figura en el quadre següent:

HABITANTS

NUM.
MUNICIPIS
PER TRAM

PUNTS

TOTAL
PUNTS
PER
TRAM

IMPORT PUNTS
TRAM PER VALOR
PUNT (811,14 €)

IMPORT PER
MUNICIPI
SEGONS TRAM

Fins a 500 h.

0

50

-

-

-

De 501 a 2.000 h.

2

45

90

73.002,60

36.501,30

De 2.001 a 5.000h.

8

35

280

227.119,20

28.389,90

De 5.001 a 10.000 h.

11

25

275

223.063,50

20.278,50

De 10.001 a 50.000 h

7

10

70

56.779,80

8.114,14

Més de 50.000 h.

1

5

5

4.055,70

4.055,70

Sant Jaume d’Enveja

1

-

-

14.975,00

La Fatarella

1

-

-

31.000,00

720

629.995,80

31

15. El restant 30% de l'import de la convocatoria, 270.000,00 euros, es distribuirà
proporcionalment en funció de la despesa elegible, tal com consta en el punt 5 de la
convocatoria:
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El balanç econòmic del servei subvencionat (és a dir, el total de les despeses de capítol 1, més
el capítol 2, -excloses les inversions de qualsevol tipus-, menys els ingressos totals del servei
per al curs objecte de la subvenció, llevat de l'aportació municipal). L'import a concedir que
pertocaria és el que s'expessa en la columna A del quadre del punt número 16 d'aquest acord.
16. Per aquest criteri del 30% sobre el pressupost elegible, els ajuntaments han sol·licitat un
import total de 1.910.061,41 euros, i com que aquest import és superior a l'import disponible de
270.000,00 euros, s'ha distribuït proporcionalment d'acord amb el que figura en el següent
quadre:
Import resultant d'aplicar el
30% al pressupost elegible

Import total ajustat a 270.000,00 euros

Alcanar

59.518,65

8.413,36

Alcover

20.433,29

2.888,38

Altafulla

42.150.00

5.958,18

Amposta

91.425,94

12.923,67

Ascó

43.509,00

6.150,29

Benissanet

16.802,60

2.375,16

Cambrils

228.097,92

32.243,17

Constantí

26.328,99

3.721,78

Deltebre

8.297,09

1.172,85

El Morell

50.822,10

7.184,04

El Perelló

39.190,12

5.539,79

El Vendrell

162.535,27

22.975,45

Flix

32.986,32

4.662,84

Jesús

23.800,00

3.364,29

L'Ametlla de Mar

31.233,83

4.415,11

L'Espluga de Francolí

23.782,19

3.361,77

-----

0,00

La Selva del Camp

48.290,40

6.826,17

Mont-roig del Camp

52.026,13

7.354,24

Montblanc

14.907,52

2.107,28

Móra d'Ebre

43.643,13

6.169,25

Móra la Nova

24.585,00

3.475,25

Riudoms

37.650,58

5.322,16

Salou

168.116,50

23.764,39

------

0,00

Santa Bàrbara

13.058,70

1.845,93

Santa Coloma de Queralt

22.992,99

3.250,21

Tarragona

351.748,68

49.722,03

Torredembarra

76.198,77

10.771,21

Ulldecona

17.294,98

2.444,76
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Municipi

La Fatarella

Sant Jaume d'Enveja
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’
Infant
Total

138.634,72

19.596,95

1.910.061,41

269.999,98

17.- Tenint en compte els esmentats criteris de distribució i que els municipis d'Ascó i El
Vendrell han sol·licitat l'import que figura en la columna d'import total, la concessió per a cada
municipi és la següent:
Import subvenció per
població

Import en funció
despesa elegible

Import total

Alcanar

20.278,50

8.413,36

28.691,86

Alcover

20.278,50

2.888,38

23.166,88

Altafulla

20.278,50

5.958,18

26.236,68

Amposta

8.111,40

12.923,67

21.035,07

Ascó

36.501,30

*6.150,29

Import sol·licitat:
40.000,00

Benissanet

36.501,30

2.375,16

38.876,46

Cambrils

8.111,40

32.243,17

40.354,57

Constantí

20.278,50

3.721,78

24.000,28

Deltebre

8.111,40

1.172,85

9.284,25

El Morell

28.389,90

7.184,04

35.573,94

El Perelló

28.389,90

5.539,79

33.929,69

El Vendrell

8.111,40

*22.975,45

Import sol·licitat:
25.000,00

Flix

28.389,90

4.662,84

33.052,74

Jesús

28.389,90

3.364,29

31.754,19

L'Ametlla de Mar

20.278,50

4.415,11

24.693,61

L'Espluga de Francolí

28.389,90

3.361,77

31.751,67

La Fatarella

31.000,00

0,00

31.000,00

La Selva del Camp

20.278,50

6.826,17

27.104,67

Mont-roig del Camp

8.111,40

7.354,24

15.465,64

Montblanc

20.278,50

2.107,28

22.385,78

Móra d'Ebre

20.278,50

6.169,25

26.447,75

Móra la Nova

28.389,90

3.475,25

31.865,15

Riudoms

20.278,50

5.322,16

25.600,66

Salou

8.111,40

23.764,39

31.875,79

Sant Jaume d'Enveja

14.975,00

0,00

14.975,00

Santa Bàrbara

28.389,90

1.845,93

30.235,83

Santa Coloma de Queralt

28.389,90

3.250,21

31.640,11

Tarragona

4.055,70

49.722,03

53.777,73

Torredembarra

8.111,40

10.771,21

18.882,61

20.278,50

2.444,76

22.723,26
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Municipi

Ulldecona
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’
Infant
Total

20.278,50

19.596,95

39.875,43

629.995,80 euros

269.999,96 euros

891.257,33 euros

* Al municipi d’Ascó es resta la quantitat de 2.651,59 euros i al municipi del Vendrell es resta la
quantitat de 6.086,85 euros, atès que l’import a concedir resulta superior al que han sol·licitat.
18.- 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. Arts. del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Arts. del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regulen el procediment de
concessió de concurrència competitiva.
3. Bases 9a. A 17a de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per l’exercici vigent.
5. Convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals
descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de
dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona, curs
2020-2021.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 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 ens locals que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021-2010-334-46210 del pressupost vigent:

Beneficiari: Ajuntament d'Alcanar
Municipi: Alcanar
Concepte: Escola Municipal de Música d'Alcanar
Pressupost Elegible: 293.497,94 euros
% concedit: 9,78%
Import concedit: 28.691,86 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alcover
Municipi: Alcover
Concepte: Escola Municipal de Música curs 2020-2021
Pressupost Elegible: 120.409,60 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 19/10/2021 a les 15:35:52

% concedit: 19,24%
Import concedit: 23.166,88 euros
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Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla
Municipi: Altafulla
Concepte: Escola Municipal de Música, curs 2020-2021
Pressupost Elegible: 260.500,00 euros
% concedit: 10,07%
Import concedit: 26.236,68 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Amposta
Municipi: Amposta
Concepte: Funcionament de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta
Pressupost Elegible: 330.755,16 euros
% concedit: 6,36%
Import concedit: 21.035,07 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ascó
Municipi: Ascó
Concepte: Escola Municipal de Música, curs 2020-2021
Pressupost Elegible: 157.088,00 euros
% concedit: 25,46%
Import concedit: 40.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Benissanet
Municipi: Benissanet
Concepte: Escola Municipal de Música, curs 2020-2021
Pressupost Elegible: 105.005,94 euros
% concedit: 37,02%
Import concedit: 38.876,46 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cambrils
Municipi: Cambrils
Concepte: Funcionament de l'Escola Municipal de Música
Pressupost Elegible: 954.714,34 euros
% concedit: 4,23 %
Import concedit: 40.354,57 euros
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Municipi: Constantí
Concepte: Funcionament global de l'Escola Municipal de Música
Pressupost Elegible: 115.842,31 euros
% concedit: 20,72%
Import concedit: 24.000,28 euros
Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Municipi: Deltebre
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Concepte: Funcionament de l'Escola de Música Municipal
Pressupost Elegible: 27.656,90 euros
% concedit: 33,57%
Import concedit: 9.284,25 euros

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 6B55D65E7C154B7DAD838A2FE22B78CF i data d'emissió 20/10/2021 a les 07:42:12

Beneficiari: Ajuntament del Morell
Municipi: El Morell
Concepte: Curs 2020-2021 de l'Escola de Música del Morell
Pressupost Elegible: 209.135,53 euros
% concedit: 17,01%
Import concedit: 35.573,94 euros
Beneficiari: Ajuntament del Perelló
Municipi: El Perelló
Concepte: Escola Municipal de Música, curs 2020-2021
Pressupost Elegible: 174.687,05 euros
% concedit: 19,42%
Import concedit: 33.929,69 euros
Beneficiari: Ajuntament del Vendrell
Municipi: El Vendrell
Concepte: Escola Municipal de Música Pau Casals
Pressupost Elegible: 769.681,76 euros
% concedit: 3,25%
Import concedit: 25.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: Escola Municipal de Música de Flix
Pressupost Elegible: 193.954,40 euros
% concedit: 17,04%
Import concedit: 33.052,74 euros
Beneficiari: Emd de Jesús
Municipi: Jesús
Concepte: Finançament de l'Escola de Música Manel Martínez
Pressupost Elegible: 120.650,00 euros
% concedit: 26,32%
Import concedit: 31.754,19 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Municipi: L'Ametlla de Mar
Concepte: Escola Municipal de Música, curs 2020-2021
Pressupost Elegible: 157.852,42 euros
% concedit: 15,64%
Import concedit: 24.693,61 euros
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Beneficiari: Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte: Despeses Escola Municipal de Música
Pressupost Elegible: 146.292,52 euros
% concedit: 39,34%
Import concedit: 31.751,67 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Escola de Música Municipal de la Fatarella
Pressupost Elegible: 48.298,96 euros
% concedit: 64,18%
Import concedit: 31.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Escola Municipal de Música, curs 2020-2021
Pressupost Elegible: 326.447,00 euros
% concedit: 8,30%
Import concedit: 27.104,67 euros
Beneficiari: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Municipi: Mont-roig del Camp
Concepte: Escola de Música Baptista Nogués
Pressupost Elegible: 210.798,07 euros
% concedit: 7,34%
Import concedit: 15.465,64 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte: Escola Municipal de Música, curs 2020-2021
Pressupost Elegible: 143.884,39 euros
% concedit: 15,56%
Import concedit: 22.385,78 euros
Beneficiari: Patronat de L'Escola Municipal de Música i Dansa de l'Ajuntament de Móra d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Escola de Música i Dansa
Pressupost Elegible: 271.910,41 euros
% concedit: 9,73%
Import concedit: 26.447,78 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Escola Municipal d'Arts i Disseny
Pressupost Elegible: 156.950,00 euros
% concedit: 20,30%
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Import concedit: 31.865,15 euros
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Beneficiari: Entitat Publica Empresarial Riudoms Serveis
Municipi: Riudoms
Concepte: Escola Municipal de Música de Riudoms
Pressupost Elegible: 205.471,43 euros
% concedit: 12,46%
Import concedit: 25.600,66 euros
Beneficiari: Ajuntament de Salou
Municipi: Salou
Concepte: Escola Municipal de Música de Salou.
Pressupost Elegible: 710.793,93 euros
% concedit: 4,48%
Import concedit: 31.875,79 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Municipi: Sant Jaume d'Enveja
Concepte: Escola de Música de Sant Jaume d'Enveja
Pressupost Elegible: 14.975,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 14.975,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Escola Municipal de Música Germans Arasa
Pressupost Elegible: 43.526,90 euros
% concedit: 69,46%
Import concedit: 30.235,83 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: Escola de Música, 2020-2021
Pressupost Elegible: 168.676,65 euros
% concedit: 18,76%
Import concedit: 31.640,11 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Escola Municipal de Música de Tarragona
Pressupost Elegible: 1.420.984,89 euros
% concedit: 3,78%
Import concedit: 53.777,73 euros
Beneficiari: Ajuntament de Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: Projecte educatiu Escola Municipal de Música
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Pressupost Elegible: 259.695,92 euros
% concedit: 7,27%
Import concedit: 18.882,61 euros
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Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: Escola Municipal de música, curs 2020-2021
Pressupost Elegible: 57.649,95 euros
% concedit: 39,42%
Import concedit: 22.723,26 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vandellos i l'Hospitalet de l'Infant
Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Concepte: Funcionament de l'Escola de Música Municipal
Pressupost Elegible: 518.112,59 euros
% concedit: 7,70%
Import concedit: 39.875,43 euros
Total: 891.257,33 euros

Segon.- 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 publicació a la seu electrònica
de la resolució de la seva concessió.
Tercer.- Terminis d'execució i justificació.
El termini d’execució de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria s’inicia el 1 de
setembre de 2020 i finalitza el 31 d’agost de 2021, sense possibilitat d’ampliació. El termini
màxim per a justificar l’actuació subvencionada finalitza el 30 de novembre de 2021, sense
possibilitat d’ampliació.
Quart.- No admetre a tràmit la següents sol·licitud pel motiu que s’ especifica:
Sol·licitant: Ajuntament del Vendrell
Municipi: El Vendrell
Motiu: Per no reunir els requisits mínims i imprescindibles atès que no ha presentat sol·licitud
sinó una memòria. Aquesta memòria i la sol·licitud corresponent han estat presentades
correctament en temps i forma a l'expedient número: 8004330008-2021-0014279.
Cinquè. - Declarar el desistiment exprés de la següent sol·licitud pel motiu que s’especifica:
Sol·licitant: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Motiu: Documentació presentada per duplicat i l'interessat demana que es tingui en compte la
presentada a l'expedient número: 8004330008-2021-0014149.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
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Setè. 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.
Vuitè. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i comunicarla a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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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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