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BASES DE LA CONCESSIÓ DE MOBILIARI URBÀ ALS ENS LOCALS DE 
MENYS DE 10.000 HABITANTS DE LA COMARCA DEL TARRAGONÈS, PER 
A LES ANUALITATS 2021 I 2022. 
 
1a - Objecte 
1. El Programa de Mobiliari Urbà dels exercicis 2021 i 2022, té per objecte 

millorar la dotació de papereres i bancs en els municipis de la comarca del 
Tarragonès, de menys de 10.000 habitants, tot millorant, completant o 
substituint el mobiliari existent. 

2. En un mateix procediment unificat, es realitzen les assignacions i cessions 
dels programes 2021 i 2022. 

3. Aquest programa d’assignació i cessió de mobiliari urbà, té la qualificació 
d’ajut en espècie, amb caràcter no competitiu, i d’assignació en funció de 
la població i del número de nuclis de cada municipi.  

4. Aquest programa està inclòs i finançat pel Conveni per la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells 
Comarcals per optimitzar la prestació de Serveis (2020-2023). 

 
2a - Destinataris 
1. Tots els municipis de la comarca de menys de 10.000 habitants,  

distribuïts en les anualitats 2021 i 2022, tenen assignades les 
distribucions inicials de papereres i bancs del seu municipi, d’acord amb 
el pressupost de cada exercici.  

 
3a - Dotació Econòmica 
1. La inversió total del Programa per a l’adquisició dels elements objecte 

d’aquesta convocatòria és la següent: 
- Per l’exercici 2021, de 34.842,50 € més iva, pel subministrament i 

muntatge de 108 bancs i 108 papereres.  
- Per l’exercici 2022, de 41.177,50 €, més iva, pel subministrament de 

129 unitats de bancs i 129 unitats de papereres. 
2. Les despeses del Programa seran amb càrrec a la partida 920.219 del 

pressupost de despesa per l’any 2022. 
 
4a -  Actuacions 
1. El Consell Comarcal adquirirà i instal·larà el mobiliari urbà (bancs i 

papereres) en els espais públics que indiquin els municipis. 
 
5a - Tipus d’elements a cedir 
1. El material a cedir és el següent: 

-  Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos 
components, d'un mòdul, d’ 1,80 m de llargària, amb 1 respatller de 
fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques  

-  Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta cònica abatible de planxa 
d'acer perforada, amb zincat electrolític, i suports laterals de tub d'acer, 
pintada amb pintura epòxid o esmalt de polièster al forn, col·locada 
amb fixacions mecàniques. 
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6a. Atorgament 
1. La distribució del mobiliari del Programa 2021, és la següent: 

Anualitat 2021: 
- Altafulla:   15 bancs i 15 papereres 
- La Canonja   13 bancs i 13 papereres 
- El Catllar   18 bancs i 18 papereres 
- Constantí   14 bancs i 14 papereres 
- Creixell   17 bancs i 17 papereres 
- El Morell   11 bancs i 11 papereres 
- La Nou de Gaià  9 bancs i 9 papereres 
- Els Pallaresos  11 bancs i 11 papereres  
Anualitat 2022: 
- Els Pallaresos  5 bancs i 5 papereres 
- Perafort   12 bancs i 12 papereres 
- La Pobla de Mafumet 12 bancs i 12 papereres 
- La Pobla de Montornès 15 bancs i 15 papereres 
- Renau    8 bancs i 8 papereres 
- La Riera de Gaià  14 bancs i 14 papereres 
- Roda de Berà  18 bans i 18 papereres 
- Salomó   9 bancs i 9 papereres 
- La Secuita   14 bancs i 14 papereres 
- Vespella de Gaià  12 bancs i 12 papereres 
- Vilallonga del Camp 10 bancs i 10 papereres 

 
7a. Acceptació de la subvenció 
1. L’atorgament de les subvencions es notificarà als ajuntaments beneficiaris, 

d’acord amb l’especificat a l’annex. Hauran de comunicar necessàriament 
al Consell Comarcal, mitjançant la plataforma EACAT, l’acceptació de la 
subvenció i de les seves condicions en un termini de quinze dies, a 
comptar des de la recepció de la notificació, 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.  

2. L’acceptació de la subvenció, mitjançant un certificat del secretari de la 
corporació segons model normalitzat que s’adjunta, inclourà: 
a. Òrgan i data d’acceptació de la subvenció, d’acord amb l’establert en 

aquestes bases. 
b. Acreditació que l'entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions 

econòmiques amb el Consell Comarcal del Tarragonès, d’estar al corrent 
de pagament amb Hisenda, Seguretat Social i Generalitat de Catalunya, 
o document que justifiqui que està complint qualsevol acord o pla de 
sanejament, al seu cas. 

c. Justificació de la difusió del programa a la pàgina web de l’ajuntament. 
d. Compromís de mantenir i conservar en bon estat el mobiliari 

subministrat i instal·lat.  
e. Certificació de què els espais on es col·locarà el mobiliari són de 

titularitat pública. 
f. Plànols de situació, suficientment detallats,  i indicacions pertinents  (si 

és el cas). 



 

 - 3 - 

g. Persona de contacte i telèfon. 
 
8a. Requisits i obligacions de l’Ajuntament 
1. Serà condició indispensable per acollir-se als ajuts, l'aportació de la 

documentació esmentada a la clàusula 7.2, i estar al corrent de les 
obligacions econòmiques amb el Consell Comarcal del Tarragonès.  

 
9a - Informacions complementàries. 
1. El Consell Comarcal del Tarragonès podrà demanar qualsevol 

documentació complementària considerada convenient per a un millor 
coneixement del programa.  

 
10a. Divulgació del pla 
1. Al mobiliari urbà subministrat hi figurarà una placa identificativa del  

Programa. 
2. L’ajuntament farà difusió de la subvenció a la seva pàgina web. 
     
11a. Conservació i manteniment 
1. La subvenció concedida pel Consell ha de garantir una millora efectiva de 

la quantitat i qualitat del mobiliari municipal, però en cap cas obliga al 
Consell al manteniment o a la conservació parcial o total d’aquests 
elements, que anirà a càrrec dels Ajuntaments, atès que pel Consell té 
únicament un caràcter d’adquisició de béns amb la qualificació d’ajuts en 
espècie.  

 
12a. Revisió i modificació 
1. La resolució de l'atorgament de les subvencions es podrà revisar i en el 

seu cas modificar, en els següents casos: 
a. Per manca d’acceptació de l’atorgament o per no presentar la 

documentació detallada en el punt 7.2. 
b. Qualsevol incompliment de les condicions d’atorgament 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. 

 
13a. Revocació 
Es podrà revocar la subvenció per motius d’oportunitat o de canvi de criteri 
per part del Consell, el que pot comportar el deure d'indemnitzar, si s'escau, 
els danys i perjudicis causats al beneficiari. 
Prèvia proposta de la Comissió d'Urbanisme, la Presidència del Consell podrà 
revocar o suspendre totalment o parcialment els ajuts que al seu dia va 
concedir. 
 
14a- Renúncia. 
La manca o incompliment per part dels ajuntaments, dels requisits establerts 
en aquestes bases s’entendrà com a renúncia a la subvenció del Consell 
Comarcal i tindrà les conseqüències  legalment previstes a la normativa vigent 
de subvencions, fins i tot la revocació de la subvenció atorgada. 
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15a. Romanent. 
1. S’entén per romanent: 
a. La quantitat produïda, quan en el termini establert d’acceptació, algun 

ajuntament no accepta la totalitat de la subvenció o part d’aquesta. 
b. La quantitat produïda quan no es pugui instal·lar el mobiliari, en el termini 

de 15.09.2022, per motius deguts a l’Ajuntament. 
c. Les quantitats produïdes per motius de revisió o revocació. 
2. La Presidència, previ informe de la Comissió d'Urbanisme, podrà fer una 
proposta de distribució dels romanents produïts per qualsevol d'aquests 
casos, o d'altres no previstos. 
3. Els romanents es podran destinar a altres actuacions en l’àmbit de 
mobiliari urbà, ja sigui destinant-los a un altre ajuntament o altres tipus 
d’actuacions relacionades amb mobiliari urbà.   
 
16a. 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. 
 
17a. Règim jurídic i procediment. 
El procediment d’aquesta convocatòria serà el següent: 

a) Aprovació d’aquestes Bases pel plenari. 
b) Publicació convocatòria al BNDS i al BOPT. 
c) Acceptació de l’ajut i certificat indicant requisits de la Base 7.2, per 

part dels Ajuntaments.  
d) Resolució definitiva de tots els ajuts per la presidència. 

 
El règim jurídic d’aquestes bases està establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament aprovat per Reial 
Decret 887/2008, de 21 de juny, concretament el seu article 3, d’ajudes en 
espècie i concordants d’aplicació.  
Es notificarà l’Acord d’aprovació al Departament corresponent de la 
Generalitat de Catalunya, per al seu Registre i publicitat automàtica al portal 
de transparència del Consell Comarcal del Tarragonès.  
 
 
Tarragona, a data de signatura electrònica. 
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Annex 1: Model de Certificació d’acceptació de la subvenció 
 
AJUTS DE CONCESSIÓ DE MOBILIARI URBÀ ALS ENS LOCALS DE MENYS 
DE 10.000 HABITANTS DE LA COMARCA DEL TARRAGONÈS, PER A LES 
ANUALITATS 2021 I 2022. 

En ............................. , Secretari de l’Ajuntament de .................... 
 
 
CERTIFICA: 
 
1. Que per acord/Decret Alcaldia, de .................. de data ........... s’ha 

acceptat l’atorgament de la subvenció de ........... bancs i ..... papereres, 
atorgada per el Consell Comarcal, d’acord amb les condicions establertes a 
les Bases de la concessió de mobiliari urbà als ens locals de menys de 
10.000 habitants de la comarca del Tarragonès, per a les anualitats 2021 i 
2022, aprovades en la Junta de Govern de ........................, amb els 
termes que es certifiquen a continuació. 

2. Que aquest Ajuntament es troba al corrent de les obligacions econòmiques 
amb el Consell Comarcal del Tarragonès, d’estar al corrent de pagament 
amb Hisenda, Seguretat Social i Generalitat de Catalunya, o document 
que justifiqui que està complint qualsevol acord o pla de sanejament, al 
seu cas. 

3. Que s’adjunta justificació de la difusió del programa a la pàgina web de 
l’ajuntament. 

4. Que aquest ajuntament es compromet a mantenir i conservar en bon estat 
el mobiliari subministrat i instal·lat. 

5. Que els espais on es col·locarà el mobiliari són de titularitat pública. 
6. Que la persona de contacte per a la instal·lació és:..............., càrrec:......... 

i telèfon.......... 
 
S’ADJUNTA: 
 
1. Autorització per poder accedir a les dades, per l’acreditació que aquest 

ajuntament es troba al corrent de les obligacions econòmiques amb el 
Consell Comarcal del Tarragonès, d’estar al corrent de pagament amb 
Hisenda, Seguretat Social i Generalitat de Catalunya, o document que 
justifiqui que està complint qualsevol acord o pla de sanejament, al seu 
cas, que s’haurà d’acreditar documentalment. 

2. Plànols de situació, suficientment detallats, i indicacions pertinents  (si és 
el cas). 

 
 .................., a data de signatura electrònica 
 
 
 
(També es podrà justificar amb certificació de l’Acord/Decret de l’Alcaldia 
corresponent, que acrediti tots els requisits indicats.) 


