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Decret de l’Alcaldia
Expedient núm.: 233/2016
Assumpte: Sol·licitud subvenció PAM anualitat 2017
DECRET DE L’ALCALDIA
DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL ANUALITAT 2017
1. ANTECEDENTS
El Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar inicialment, en data 25 de novembre de 2016,
les Bases reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2017, publicades al BOPT
núm. 24 de data 3 de febrer de 2017.

-

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar, en data 3 de febrer de 2017, la
convocatòria del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2017.
La distribució de la dotació econòmica es fa tenint en compte, per una banda, una quantitat fixa
per municipi d’acord amb la seva població i, per altra, una quantia afegida per habitant d’acord
amb les dades de l’últim cens de població.
2. FONAMENTS DE DRET
1. El règim jurídic de les subvencions es regula per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions, juntament amb les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i les bases específiques de cada línia de
subvenció.
2. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.
Atès que l’assignació al municipi de Banyeres del Penedès és de 217.364 euros, dels quals
s’ha de destinar un mínim del 25% per a actuacions del Programa d’inversió incloses en les
bases 5.1.2.a) i 5.1.2.b).
Atès que les bases regulen dos terminis de selecció:
Primera selecció: sol·licituds presentades fins el 15 de març de 2017
Segona selecció: sol·licituds presentades després del 15 de març i fins el 28 de juny de 2017
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Programa d’inversions: destinat a executar obres i/o adquirir béns que afectin a una
obra, equipament o servei municipal; amortitzar préstecs de forma extraordinària i
anticipada i al sanejament de despeses.
Programa de despeses corrents: destinat a finançar les actuacions de manteniment,
reparació i conservació, tant dels serveis com dels equipaments municipals, i així
activar l’economia i afavorir el pagament als proveïdors. Amortitzar préstecs de forma
extraordinària i anticipada, absorbir els romanents de tresoreria negatius i al
sanejament de despeses.
Programa pel sosteniment del lloc de secretaria – intervenció: amb la finalitat de
garantir la provisió reglamentària del lloc als municipis d’escassa capacitat econòmica i
de gestió.
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Les actuacions subvencionables d’acord amb aquestes bases són les següents:

Atès que les actuacions subvencionables incloses al programa d’inversions han de ser
susceptibles de ser lliurades a l’ús general o al servei públic corresponent.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat
2017, per finançar l’execució de les següents actuacions:
RESUM DE LA DISTRIBUCIÓ PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2017
Programa d’inversions
Nom de l’actuació
1.
2.

Reforma i ampliació de local per biblioteca i serveis
socials
Reparació de la coberta translúcida al centre cívic

Pressupost d’execució per
contracte
115.427,85

Import
subvenció
sol·licitada
109.656,45

38.931,06

29.735,19

Total actuació

Import
subvenció
sol·licitada
77.972,36

Serveis de neteja viària i manteniment de jardins i
arbrat

126.907,44

TOTAL PAM 2017

217.264,00

TERCER.- Donar compte a la Junta de Govern Local i al Ple d’aquesta resolució.
L’Alcalde,

En dono fe
El Secretari Interventor Tresorer
Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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SEGON.- Tramitar electrònicament la sol·licitud de subvenció en model normalitzat a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona.
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Programa de despeses corrents
Nom de l’actuació

