CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE SUBVENCIÓ BONS TGN

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i bases és regular la concessió de subvencions
d’urgència i de caràcter excepcional a determinats establiments de la ciutat com
a conseqüència de la utilització dels bons Tgn de descompte de la campanya
Som Ciutat Bons Tgn (“Comprem a Tarragona”), que es durà a terme al municipi
de Tarragona els mesos d’octubre i novembre de 2021.
Aquesta subvenció s'emmarca dins el Pla de Reactivació Econòmica Municipal
de Tarragona, que és un programa de subvencions directes per a determinats
col·lectius de Tarragona afectats per la crisi de la COVID-19, amb la finalitat
d’aconseguir reactivar l’economia de la ciutat en el menor temps possible i alhora
estimular l’activitat econòmica i el consum local de la nostra ciutadania i de qui
ens visita.
2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte de les presents bases tenen caràcter discrecional,
voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les
causes previstes en la legislació vigent o en aquestes bases.
Les subvencions no generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
El procediment de concessió d’aquesta subvenció és el de concurrència no
competitiva amb la modalitat de concessió directa, prevista a l’article 22.2.c de
la Llei 38/2003, general de subvencions.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les
regulacions particulars de procediment de concessió, d'acord amb la possibilitat
prevista a l'article 23.2.a) LGS.
La gestió i la distribució de les subvencions en forma de bons de descompte
anirà a càrrec de la Cambra de Comerç, Serveis, Indústria i Navegació de
Tarragona (a partir d’aquí, la Cambra de Comerç de Tarragona) com a entitat
col·laboradora, amb qui l’Ajuntament de Tarragona, com a òrgan que concedeix
formalitzarà un conveni de col·laboració en el qual es regularan les condicions i
les obligacions assumides per la Cambra de Comerç de Tarragona.
En tot allò no previst en aquestes Bases s’estarà a allò disposat a la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions,
l’Ordenança General de subvencions, les Bases d’execució del Pressupost
Municipal i vigents i el Reial Decret Llei 8/2020, de 20 de març, de mesures
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, com a
la resta de normativa vigent que sigui d’aplicació.

3. Àmbit d’aplicació, beneficiaris i destinataris dels bons de descompte
Són beneficiaris de les subvencions les persones jurídiques i físiques titulars
d’activitats ubicades al municipi de Tarragona amb establiments amb atenció al
públic pertanyents als epígrafs de l’IAE inclosos en aquest article, i amb un
nombre inferior a 50 treballadors.
Els beneficiaris han d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos
municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no
trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
Els beneficiaris establerts anteriorment rebran les subvencions a través de
l’entitat col·laboradora establerta en l’article 2 d’aquestes bases, la qual
s’encarregarà de la gestió i distribució de les subvencions actuant en nom i per
compte de l’Ajuntament de Tarragona.
Condicions generals dels negocis urbans amb establiment a Tarragona, que
vulguin adherir-se a la campanya i tenir accés per a ser potencials beneficiaris
de la subvenció:
- Que l’empresa tingui menys de 50 persones treballadores.
- Que l’empresa tingui seu d’atenció al públic en el terme municipal de Tarragona
i que vingui desenvolupant la seva activitat.
- En el cas específic que el negoci urbà, sigui un marxant o paradista de
mercadets municipals gestionats per empresa municipal ESPIMSA, a Tarragona,
addicionalment caldrà que aportin també un document pel qual s’acrediti la seva
condició de paradista i d’estar al corrent de les seves obligacions pel que fa al
pagament de taxes d’ocupació de la via pública en els mercadets municipals de
Tarragona.
- Que es donin d’alta a l’aplicatiu APP Som Comerç Tarragona (APP SCTgn,
descarregable tant en android com en iOS), donat que la gestió i enregistrament
de les compres amb bescanvi dels bons Tgn de la campanya SOM CIUTAT
BONS TGN, es preveu es canalitzarà i materialitzarà a través de l’ús previst
d’aquesta eina tecnològica disponible a Tarragona.
- Que l’empresa no estigui incursa en cap de les prohibicions recollides en els
apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
- Que l’empresa està al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb
l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament i que no té cap deute
contret amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Qualsevol situació
d’impagament en aquest sentit és degut a l’existència d’una resolució de
pròrroga, moratòria o qualsevol altre condició especial i l’empresa o entitat està
en disposició d’acreditació quan li sigui sol·licitat a efectes de verificació i control.

- Que l’empresa no ha estat sancionada, en resolució ferma, amb la pèrdua de
la possibilitat d’obtenir subvencions.
- Que l’empresa es compromet a comunicar qualsevol alteració significativa que
es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i reintegrarà els fons rebuts en el
cas que no es compleixin de les bases reguladores o en cas que sigui necessària
la corresponent renúncia.
- Que l’empresa compleix el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les
vinculacions derivades del dret comunitari europeu, i en particular la normativa
comunitària relativa a les ajudes a minimis (Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de
desembre de 2013, que desenvolupa els articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la UE), segons la qual la beneficiària no podrà rebre més de
200.000 EUR en concepte de minimis durant un període de tres anys.
- Que l’empresa té l’activitat econòmica legalment autoritzada per l’Ajuntament
de Tarragona.
- Que l’empresa disposa de declaració censal a l’Agència Tributària (model 036
o 037).
- Que l’empresa no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió
d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en
matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de
conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
- Que l’empresa no és administració pública, ni organisme públic, ni societat
mercantil pública ni, en el cas que sigui una societat mercantil privada, que la
majoria del seu capital social ni la majoria dels membres del seu màxim òrgan
de govern són de titularitat pública o nomenats per un ens públic.
- Que l’empresa no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni
de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques
laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.
- Que l’empresa compleix les obligacions i no incorre en els supòsits de prohibició
que estableixen els articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.
- Que l’empresa disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció,
d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals amb el Reial Decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per al
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció
de riscos laborals.

- Que l’empresa compleix amb l’establert a la Llei 17/2015, del 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes.
- Que l’empresa respecta el dret a l’accessibilitat per a persones amb
discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
- Que l’empresa respecta la normativa vigent en matèria de desenvolupament
sostenible.
- Que l’empresa compleix amb el què estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015,
de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l'adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin
l'accés i exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte
habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús
sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució
i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.
- Que l’empresa compleix la normativa sobre propietat intel·lectual.
- Que l’empresa dona compliment de l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i
s’adhereix al codi ètic que figura com a annex a l’Acord de Govern GOV/85/2016,
de 28 de juny.
- Que l’empresa compleix amb qualsevol altra obligació legal o reglamentària que
pugui afectar-li.
- Que l’empresa assumeix el compromís de destinar l’import atorgat a la finalitat
previstes en les bases del programa de Bons de descompte per al comerç local
de Tarragona.
Els establiments que es podran adherir a la campanya i que, per tant, poden
optar a la subvenció són els pertanyents als epígrafs de l’IAE següents:
Agrupació 64. Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments
permanents.
•

Grup 641. Comerç al detall de fruites, verdures i tubercles.

•

Grup 642. Comerç al detall en carn i menuts; productes carnis
processats i derivats; d'ous, ocells, conills de granja, caça; i
productes derivats d'ells.

•

Grup 643. Comerç al detall de peixos i altres productes pesquers i
aqüícoles i cargols.

•

Grup 644. Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i
en llet i productes lactis.

•

Grup 645. Comerç al detall de vins i begudes de tot tipus.

•

Grup 647. Comerç al detall de productes alimentaris i begudes en
general, concretament els epígrafs 647.1, 647.2, 647.3

Agrupació 65: Comerç al detall de productes industrials no alimentaris
realitzat en establiments permanents.
•

Grup 651: Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat,
pells i articles de cuir.

•

Grup 652: Comerç al detall de medicaments i de productes
farmacèutics; comerç al detall d’articles de drogueria i neteja;
perfumeria i cosmètica de tota classe; i de productes químics en
general; comerç al detall d’herbes i plantes a herbolaris.
Excepció: 652.1 Farmàcies. No s’admetran tiquets
corresponents a medicaments. Solament s’admetran productes
de parafarmàcia.

•

Grup 653: Comerç al detall d’articles per a l’equipament de la llar i
la construcció.

•

Grup 654: Comerç al detall de vehicles terrestres, aeronaus i
embarcacions; i de maquinària, accessoris i peces de recanvi.

•

Grup 656: Comerç al detall de béns usats tal com mobles, roba i
estris ordinaris d’ús domèstic.

•

Grup 657: Comerç al detall d’instruments musicals en general així
com dels seus accessoris.

•

Grup 659: Altre comerç al detall.

Agrupació 66: Comerç mixt o integrat; comerç al detall fora d’un
establiment comercial permanent (ambulància, mercadet i mercats
ocasionals o periòdics); comerç en règim d’expositors en depòsit i
mitjançant aparells automàtics; comerç al detall per correu i catàleg de
productes diversos.
•

Grup 663. Comerç al detall fora d’un establiment comercial
permanent (ambulància, mercadet i mercats ocasionals o
periòdics)

Agrupació 67: Serveis d’alimentació.
•

Grup 671: Serveis a restaurants.

•

Grup 672: Serveis a cafeteries.

•

Grup 673: De cafès i bars, amb i sense menjar.

•

Grup 674: Serveis especials de restaurants, cafeteries i cafè-bar.

•

Grup 676: Serveis a xocolateries, gelateries i orxateries.

•

Grup 677: Serveis prestats pels establiments classificats als grups
671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora
dels mateixos establiments. Altres serveis d’alimentació.

Agrupació 68: Serveis de dispesa (hospedatge)
•

Grup 681: Servei de dispesa en hotels i motels.

•

Grup 682. Servei de dispesa en hotels i pensions.

•

Grup 683. Servei de dispesa en fondes i cases d’hostes.

•

Grup 684. Servei de dispesa en hotels-apartaments.

Agrupació 75: Activitats annexes als transports
•

Grup 755 – Agencies de viatge, epígraf 755.2 – Serveis prestats al
públic per les agències de viatges.

Agrupació 97: Serveis personals
•

Grup 971: Bugaderies, tintoreries i serveis similars.

•

Grup 972: Salons de perruqueria i instituts de bellesa.

•

Grup 973: Serveis fotogràfics,
fotogràfiques i serveis de fotocòpies.

•

Grup 975: Serveis d’emmarcament

màquines

automàtiques

4. Despeses subvencionables, crèdit pressupostari i quantia de la
subvenció

Respecte els tiquets/tiquets-factures o valor dels tiquets de les compres
realitzades en comerços/negocis adherits a la campanya i durant la seva duració,
són despeses subvencionables les quantitats deixades d’ingressar com a
conseqüència de la utilització i aplicació, per part dels consumidors, dels bons
Tgn de descompte de la campanya Comprem a Tarragona.
La quantitat total destinada a la subvenció en forma de bons Tgn de descompte
serà de 500.000 euros, corresponents a l’aplicació pressupostària 05020 43210
47900 Subvencions al comerç local de Tarragona, corresponent al pressupost
vigent de l’Ajuntament de Tarragona. Cada ciutadà (empadronat o no a
Tarragona), i pels medis que es disposin per a fer-ho en la campanya, podrà al
llarg de la campanya descarregar-se i bescanviar bons Tgn de descompte per
import nominal de 5 euros cadascun en les compres que efectuï en negocis
adherits a la campanya, i fins a una quantitat màxima de 10 bons Tgn (i per tant,
per un valor acumulat de 50 euros).
L'efectivitat de la quantitat de 500.000 euros queda condicionada a l’existència
de crèdit adequat i suficient i a la preceptiva aprovació definitiva de la
modificació pressupostària, la qual es produirà en un moment anterior a la
resolució de la concessió de la subvenció.
Aquestes subvencions estaran subjectes a IVA, de forma que la base imposable
estarà constituïda per la contraprestació total rebuda per l’establiment (la part
proporcional del preu pagat per la persona consumidora i la part corresponent a
l’import de la subvenció atorgada per l’Ajuntament). L’import subvencionable
inclourà tant la base com l’IVA corresponent, que hauran de ser desglossats per
l’establiment en la seva justificació.
5. Sol·licitud de la subvenció
El termini per tal que els negocis urbans es puguin adherir a la campanya Som
Ciutat Bons Tgn (“Comprem a Tarragona”) i, per tant, de sol·licitar subvenció
vinculada a aquestes bases i convocatòria, serà del 1 al 30 de setembre de 2021.
Per adherir-se a la campanya i, per tant, sol·licitar la subvenció, l’establiment
haurà d’omplir i signar el formulari d’adhessió. Les dades introduïdes al formulari
es bolcaran a l’aplicatiu creat per aquesta campanya i que l’Ajuntament de
Tarragona posarà a disposició de la Cambra de Comerç de Tarragona com a
entitat col·laboradora.
La cambra de Comerç de Tarragona supervisarà les peticions d’inscripció i
l’acompliment dels requeriments d’adhesió dels negocis urbans sol·licitants.
Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, la Cambra de Comerç de
Tarragona requerirà el sol·licitant per tal que les esmeni o presenti en el termini
màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, en cas contrari,
es declararà desistit de la petició i es procedirà a l’arxiu de les actuacions. Així
mateix, si el sol·licitant ho autoritza, el requeriment d’esmena de sol·licitud es
podrà realitzar per correu electrònic.
Paral·lelament, la mateixa sol·licitud de subvenció incorpora l’acceptació per part
de la persona beneficiària de la subvenció (import dels bons bescanviats).

L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de
sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la
sol·licitud.
Cada sol·licitant pot presentar una única sol·licitud. La sol·licitud de la subvenció
implica l’acceptació de les bases reguladores.
6. Documentació a aportar
S’aportarà model standard de sol·licitud (segons model que prevegui), que
inclourà entre altres, informació sobre IBAN C/C per a ingrés de potencial
subvenció, que sigui titular el beneficiari de la subvenció.
La documentació que s’haurà d’adjuntar al formulari per a poder adherir-se a la
campanya i, per tant, sol·licitar la subvenció, serà la següent:
- Presentació de Declaració responsable. (segons model que prevegui),
d’acompliment de requisits establerts en apartat 3
- El personal de l’empresa, s’acreditarà amb fotocòpia del darrer document
de la Relació Nominal de Treballadors (RNT, antic TC2) presentat davant la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Acreditació d’epígraf de l’activitat econòmica del negoci, amb Alta IAE,
model 036 o 037, segons correspongui.
- Certificats negatiu de no tenir deutes pendents amb l’AEAT. En cas de no
autoritzar la comprovació directa d’aquest extrem a l’entitat col·laboradora i/o
Ajuntament de Tarragona en el model sol·licitud d’inscripció)
- Certificat negatiu de no tenir deutes pendents amb la Seguretat Social. En
cas de no autoritzar la comprovació directa d’aquest extrem a l’entitat
col·laboradora i/o Ajuntament de Tarragona en el model sol·licitud
d’inscripció)

La documentació presentada juntament amb la sol·licitud o amb els altres tràmits
associats al procediment de concessió pot ser una còpia simple (document
escanejat en PDF), sempre que siguin còpies idèntiques als documents originals.
7. Ordenació, instrucció i resolució de l’expedient
La ordenació i instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions
en forma de bons de descompte, així com la resolució, correspon a l’Ajuntament
de Tarragona en la forma que s’estableixi en el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Tarragona i la Cambra de Comerç de Tarragona.

L’Ajuntament de Tarragona serà l’encarregat de resoldre qualsevol eventualitat
no regulada expressament en aquestes bases.
8. Pagament
La Cambra de Comerç de Tarragona abonarà setmanalment els imports als
beneficiaris de la subvenció prèvia validació de les justificacions que es vagin
tramitant al llarg de la campanya segons la temporalització prevista de la
mateixa.
9. Justificació de la subvenció
La justificació de la subvenció s’ha de presentar a la Ajuntament de Tarragona.
La documentació mínima a presentar correspondrà als tiquets/tiquets-factura
vinculats a les compres on s’hagin aplicat els bons Tgn, que es relacionaran amb
els bons descomptats.
L’import subvencionable inclourà tant la base com l’IVA corresponent, que
hauran de ser desglossats per l’establiment en la seva justificació.
Un cop verificada l’operació de venda amb els bons de descompte aplicats,
aquesta formarà part de la documentació justificativa de la subvenció i podrà ser
liquidada per part de l’entitat col·laboradora.
El termini màxim per a la presentació de la justificació serà fins el 15 de desembre
de 2021, sempre que no s’hagi anat justificant a mesura que avança la
campanya.
La comprovació de la documentació requerida als beneficiaris de la subvenció,
s'efectuarà per part de la Cambra de Comerç de Tarragona. Si cal haurà de
demanar rectificacions, aclariments documentals o d’altre tipus en relació a les
justificacions presentades pel beneficiaris de la subvenció, i informar en el seu
cas, de compres no ben justificades, i que no podran ser objecte subvencionable.
Finalment, l’entitat col·laboradora, la cambra de Comerç de Tarragona, remetrà
ordenament el conjunt de documentació justificativa a la conselleria de comerç
de l’Ajuntament de Tarragona, que tramitarà en decret de justificació de la
subvenció.
10. Obligacions dels beneficiaris i de l’entitat col·laboradora
Els beneficiaris i l’entitat col·laboradora han de complir les obligacions
establertes en les disposicions normatives que hi són d’aplicació i, en concret les
següents, segons escaigui en cada cas:
-

Acceptar i complir la normativa.

-

Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció.

-

Facilitar tota la informació complementària que es requereixi.

-

Sotmetre’s a les accions de control financer que eventualment es pugui
realitzar en compliment dels articles 44 i següents de la Llei General de
Subvencions.

-

Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

-

Sotmetre’s a les accions de control que es puguin realitzar per a
comprovar el compliment de la normativa.

-

Presentar la justificació de la subvenció.

-

Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu
l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

11. Compatibilitat amb altres subvencions
Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts,
subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol
administració o ens, públic o privat, nacional o internacional.
12. Reintegrament i revocació de les subvencions
Les subvencions son de concessió voluntària, revocables i reductibles si el
beneficiari o l’entitat col·laboradora es veu afectat per alguna de les causes
previstes a la normativa vigent, així com en el cas de que incompleixi alguna de
les obligacions previstes en aquestes bases.
Seran motius de reintegrament els motius següents d’acord amb l’article 36 i
següents de la Llei General de Subvencions: el fet d’haver percebut la subvenció
falsejant les condicions exigides o amagant les que haguessin impedit la seva
concessió; l’incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte;
l’incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; la resistència
o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer; així com la
resta de supòsits previstos en la normativa de la Llei General de Subvencions. A
més, la persona subvencionada haurà d’ingressar els interessos dels excessos
percebuts, calculats segons els tipus d’interès de demora, acreditats des del
moment del pagament.
Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període
d’ingrés en via voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos
directes. Si no s’ingressessin en aquest període es procedirà per via de
constrenyiment d’acord amb el Reglament General de Recaptació.
13. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en els articles 52
a 69 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
14. Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el
Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
(RGPD), les dades personals seran tractades per a la finalitat de la gestió de la
Campanya Som Ciutat Bons Tarragona (“COMPREM A TARRAGONA”).
El Responsable de Tractament de les dades és l’Ajuntament de Tarragona.
Les dades personals no seran cedides a tercers i seran tractades únicament i
exclusivament amb la finalitat de gestió de la Campanya Som Ciutat Bons Tgn
(“Comprem a Tarragona”), d'acord amb els principis de seguretat i
confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.
Per a més informació del tractament de dades es pot consultar la Política de
Privacitat de l’Ajuntament de Tarragona https://www.tarragona.cat/politica-deprivacitat.
Per exercir els drets d’accés, limitació, rectificació, oposició, supressió i
portabilitat, podeu dirigir una sol•licitud, adjuntant-hi una còpia del vostre DNI, a
l’OMAC de l’Ajuntament de Tarragona, presencialment o per correu ordinari
(Rambla Nova, 59, 43003 Tarragona) o mitjançant el tràmit específic de la Seu
Electrònica, “Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les
dades personals”.
15. Règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi
podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà
interposar recurs de reposició davant de l’òrgan competent per resoldre, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions, o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi un recurs,
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que
s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà l’alcaldia.
DISPOSICIÓ FINAL
Atès que s’ha acordat la tramitació d’urgència prevista a l’art 33 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, aquestes bases se sotmeten a informació pública per
un termini de 10 dies hàbils. En el supòsit que durant el termini d’informació
pública no s’hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran
aprovades definitivament.

