Bases que regeixen la concessió de subvencions als ajuntaments de
la comarca destinades a l’arranjament i millora de camins
municipals, anualitat 2017
Clàusula 1a. Objecte de les bases.
1. El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en aplicació del conveni marc de col·laboració i
coordinació per optimitzar la prestació dels serveis municipals amb la Diputació de
Tarragona, obre convocatòria per a la concessió als ajuntaments de la comarca d’ajuts
econòmics destinats a l’arranjament, manteniment i millora de camins de titularitat municipal
que discorren per la demarcació comarcal.
2. La convocatòria és la referida únicament al programa de millora de camins corresponent a
l’any 2017.
Clàusula 2a. Beneficiaris. Exclusions.
1. Poden ser beneficiaris de la present convocatòria els municipis de la comarca de la Ribera
d’Ebre que duguin a terme actuacions d’arranjament de camins municipals.
2. Limitació quantitativa dels ajuts i incompatibilitats.
3. Els ajuts econòmics atorgats d’acord amb les presents bases en cap cas no poden superar el
80 % del cost de l'actuació, ni poden suposar que el coeficient de finançament extern de la
mateixa actuació superi la unitat. Es consideren fonts de finançament extern, a aquests
efectes:
a) Les contribucions especials.
b) Qualsevol altre ajut o subvenció rebut per a la mateixa finalitat.
4. Els ajuts són incompatibles amb ajuts provinents del Programa d’Actuació Municipal de la
Diputació de Tarragona o altres fons provincials de naturalesa anàloga que siguin destinats a
la mateixa actuació.
Clàusula 3a. Procediment.
1. El procediment per a l’atorgament de les subvencions regulades a les presents bases
s’iniciarà a sol·licitud dels interessats d’acord amb allò que es disposa a l’article 70 de la Llei
30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
2. Les sol·licituds s’adreçaran a la Presidència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en
qualsevol de les formes previstes a l’article 38 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, durant el termini de trenta dies naturals
comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria de
concessió de subvencions al Butlletí Oficial de la Província.
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3. La sol·licitud anirà acompanyada de:
a) Memòria explicativa i pressupost de les obres i/o actuacions que s’han de realitzar,
indicant el nom del camí o dels camins, el seu ús i les seves característiques (longitud,
amplària, tipus de paviment existent i tractament a realitzar) i l’ús principal. Tanmateix
s’adjuntarà un plànol/s de situació i emplaçament de la zona d’actuació a escala
1:50.000 i/o 1:25.000, i caldrà assenyalar el camí o els camins pels quals es demana la
subvenció amb un altre format de plànols topogràfic o ortofotomapa a escala 1:10.000 o
1:5.000 en funció de l’abast de l’actuació incorporant en el mateix plànol o altra
documentació les coordenades UTM d’un dels extrem del camí.
b) Es troba una guia tècnica per a la redacció de la Memòria valorada o bé Projecte tècnic
d’arranjament de camins municipals a disposició dels interessats a la pàgina web del
Consell Comarcal següent: http://www.riberaebre.org/serveis/serveis-tecnics/serveis-ales-administracions.
c) Segons la importància del cost de les obres que s’hauran de realitzar, el Consell
Comarcal es reserva el dret d’exigir la presentació d’un projecte tècnic o memòria
valorada que pugui ésser considerada documentació tècnica suficient per a l'execució de
l'obra, d'acord amb la normativa legal vigent.
d) Memòria comprensiva del finançament de l’actuació, amb indicació del coeficient
inicialment previst per a cadascuna de les fonts de finançament extern a què es refereix
la clàusula 2.3.1.
e) Declaració, signada per l’interventor de fons municipal, que expressi si l’ajuntament, en
relació a l’IVA de l’actuació, o de les parts que es prevegi concertar amb empreses
externes en cas d’obres fetes per administració, és o no consumidor final.
f) L’acreditació de la titularitat municipal del camí.
4. La Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds presentades, resoldrà els expedients
individuals de cada ajuntament valorant les característiques de l’actuació, i en concret amb els
criteris següents:
a) L’exclusió o inclusió de les sol·licituds dels municipis sol·licitants en els programes
d’exercicis anteriors, amb l’objecte de garantir una adequada equidistribució comarcal.
b) Imputar un 75% del total de la subvenció prevista en el pressupost vigent de l’entitat de
l’anualitat en curs mitjançant un repartiment lineal entre les sol·licituds presentades.
c) Imputar el 25% restant de la subvenció a atorgar d’acord amb les característiques
físiques i geogràfiques del terme municipal del beneficiari.
5. Una vegada rebuda la notificació, els beneficiaris hauran de comunicar necessàriament al
Consell Comarcal l’acceptació de la subvenció i de les seves condicions en un termini de
quinze dies, d’acord amb l’article 119.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres i serveis dels ens locals.
6. En cas que transcorreguts quinze dies a comptar des de la data de notificació de
l’atorgament de la subvenció els ens beneficiaris no efectuïn la corresponent acceptació i/o
renúncia formal s’entendrà que tàcitament accepten l’ajut aprovat.
7. Quan l’actuació inversora subvencionada, subjecta a l’IVA i no exempta, constitueixi per a
l’ajuntament una operació d’IVA deduïble, es considerarà a tots els efectes que el cost que
l’actuació té per a l’ajuntament, és únicament i exclusiva l’import de la base imposable.
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8. Si amb les peticions rebudes dins del termini de la convocatòria no s’esgotés la quantitat
total assignada pel Consell Comarcal per a aquestes subvencions, el Consell podrà incloure
dins la proposta d’execució altres sol·licituds que no podrien ésser ateses per haver estat
presentades fora del termini o per qualsevol altra circumstància, o bé procedir a una nova
convocatòria. En tot, queda supeditada l’atorgament dels expressats ajuts amb la confirmació
per part de la Diputació de Tarragona del manteniment del programa d’arranjament de camins
municipals inclòs dins el conveni únic.
9. El termini màxim per resoldre les sol·licituds és de sis mesos comptadors des de la data
d’entrada de la sol·licitud al Registre General del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Un
cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució expressa, la sol·licitud
s’entendrà desestimada.
Clàusula 4a. Execució del programa.
1. Els ens beneficiaris són obligats a adjudicar les obres dins l’anualitat 2017 i amb la
possibilitat de l’atorgament d’una pròrroga excepcional de sis mesos.
2. En cas que l’Ajuntament, una vegada tingui coneixement de l’atorgament de la subvenció,
vulgui canviar substancialment la destinació de l’ajut concedit, ho haurà de sol·licitar al Consell
Comarcal dins un termini no inferior a dos mesos abans de procedir a efectuar-ne la licitació i
execució del nou camí corresponent. El canvi haurà de ser expressament autoritzat per la Junta
de Govern Local.
La documentació que es presenti en aquest sentit, degudament aprovada pel Ple o òrgan
competent de l’Ajuntament, ha de ser complerta i suficientment justificativa dels motius d’interès
públic, tècnic o econòmic o d’altres que abonen el canvi en la destinació de la subvenció. Si les
modificacions suposen un augment del pressupost respecte del que consta en la sol·licitud inicial,
se n’acreditarà el finançament. En cap cas les modificacions comportaran un augment de la
subvenció atorgada.
3. L’obra s’executarà segons el projecte o la memòria valorada aprovada definitivament, que
hagi servit de base per a la inclusió de l’obra en el programa.
Les modificacions tècniques del projecte, no substancials, aprovades per l’Ajuntament a
l’empara del procediment establert a l’article 42 i següents del Decret 179/95, caldrà notificar-les
al Consell Comarcal a l’efecte de la inspecció final de les obres, i de l’adequació de les
certificacions a l’obra realitzada.
Clàusula 5a. Control de la subvenció i justificació del compliment del seu objecte.
1. Els ajuntaments beneficiaris poden accedir al cobrament dels ajuts un cop realitzada l'obra
per a què s'ha concedit la subvenció. Per a això, són obligats a justificar la realització de
l'activitat dins un període no superior a dos mesos des de la darrera actuació d’arranjament del
camí o camins perquè els serveis tècnics del Consell Comarcal puguin efectuar les
comprovacions corresponents al més aviat millor. Caldrà aportar la documentació gràfica de
l’actuació realitzada en què consti l’estat anterior i l’actual.
2 Es considerarà documentació justificativa suficient, als efectes del que es disposa al punt
anterior:
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a) En el cas d’obres executades per contracta:
 La/les certificació/ns d’obres, signada/es per tècnic competent. Cadascuna de les
certificacions haurà d’anar acompanyada, necessàriament, de còpies fefaents de les
corresponents factures.
 Còpia fefaent de l’acta de recepció de l’obra.
b) En el cas d’obres contractades pels tràmits del contracte menor d’obres:
 Còpia fefaent de la/les factura/es corresponent/s i certificat lliurat pel secretari,
amb el vist i plau del Sr. Alcalde que acrediti que han estat aprovats per òrgan
competent. La factura aportada haurà de ser puntualment detallada, de manera que
permeti l’exercici d’una inspecció suficient de l’obra realitzada i d’una verificació
de la seva adequació a la memòria o projecte aprovat. En aquest sentit és
recomanable que hi consti: el nom o noms dels camins objecte de l’actuació, la
longitud o superfície de cadascun dels camins que s’ha arranjat, el tipus
d’arranjament o actuacions que s’ha realitzat en cadascun dels camins, els
amidaments de les partides corresponents i l’aplicació de preus als amidaments.
c) En el cas d’obres executades per administració:
 Acta de reconeixement i comprovació redactada per tècnic diferent del que hagi
dirigit l’execució de les obres, d’acord amb el que prescriu l’article 179 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, amb certificat de la seva aprovació.
 Si s’escau, còpies fefaents de les factures rebudes d’empresaris col·laboradors,
amb certificat de la seva aprovació (justificants de factures, materials i nòmines
dels treballadors ajuntament).
En tots els casos, caldrà presentar també els documents següents:
 Certificat de contractació
 Certificació d’obres
 Certificat tècnic de la finalització de l’obra
3. El lliurament de la subvenció resta condicionat a la inspecció de l’obra pels Serveis Tècnics
del Consell Comarcal, amb la finalitat de comprovar l’adequació de l’obra realitzada a
l’actuació objecte de subvenció inclosa al programa d’execució. Competeix a l’ajuntament
garantir l’assistència i concurrència dels serveis tècnics municipals, conjuntament amb els
comarcals, a l’acte d’inspecció i de trobar-se al corrent de les seves obligacions econòmiques
envers el Consell.
4. Igualment, el beneficiari haurà de justificar que s’hagi dut a terme la publicitat institucional
corresponent.
Clàusula 6a. Liquidació del programa.
1. Un cop finalitzat l’any natural d’execució del programa, es tancarà i liquidarà aquest
programa d’acord amb el que disposen els apartats que segueixen. Dels actes de liquidació
se’n donarà coneixement a la Diputació de Tarragona.
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2. Es consideren romanents econòmics del programa les quantitats afectades a actuacions o
projectes inclosos l’execució dels quals no hagi estat acreditada i justificada per l’ens
beneficiari a 31 de desembre de l'any d'execució del programa, així com, si s’escau, les altres
quantitats del programa no afectades a cap projecte, bé sigui per renúncia o per qualsevol altra
causa.
3. La Junta de Govern Local, prèvia tramitació del corresponent expedient de revocació i/o
baixa, restarà facultada per redistribuir lliurement aquests romanents conjuntament amb la
formulació de l’actualització de la proposta de programa dins l’anualitat que es tracti i la
Gerència, efectuarà la seva tramitació i resolució.
4. Qualsevol incompliment de les condicions d’atorgarment i/o altres relatives a l’execució
del present programa podrà comportar la revocació i reintegrament de l’ajut corresponent
prèvia instrucció de l’expedient oportú instat per la Gerència de l’entitat.
Clàusula 7a. Renúncia i sol·licitud de pròrroga.
La manca o incompliment per part de les entitats peticionàries dels requisits assenyalats en
aquestes bases o del compromís de l’aportació econòmica s’entendran com la renúncia a la
subvenció del Consell Comarcal.
El beneficiari pot renunciar a la subvenció, i queda alliberat del compliment de la càrrega o de
l’afectació a què es trobi sotmesa aquella, amb la pèrdua del dret a exigir-la.
La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu cobrament,
altrament el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.
Clàusula 8a. Conveni marc Diputació.
En tot cas els beneficiaris del present programa es trobaran subjectes a les disposicions que la
Diputació de Tarragona pugui efectuar en relació a la present actuació i a les directrius i
previsions del conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació i els consells
comarcals per a optimitzar la prestació de serveis municipals.
Clàusula 9a. Dret supletori.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el que es
disposa als articles 239 a 241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 8 i concordants de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i també, al RD 887/2006, de 21/07/2006, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i l’acord regulador entre la Diputació
de Tarragona i el Consell Comarcal vigent.
Annex: Els models normalitzats d’aquests documents es troben a disposició dels interessats a
la pàgina web del Consell Comarcal següent: http://www.riberaebre.org/serveis/serveistecnics/serveis-a-les-administracions.
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