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RESOLUCIÓ
GAP/2567/2009, de 15 de setembre, sobre la selecció d’operacions dels ens locals 
de la demarcació de Tarragona susceptibles de coinançament pel FEDER per al 
període 2007-2010, eix 1 (economia del coneixement i innovació i desenvolupament 
empresarial).

L’article 1 de l’Ordre GAP/520/2008, de 28 de novembre (DOGC núm. 5273, de 
5.12.2008), per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions 
dels ens locals susceptibles de ser cofinançades pel FEDER per al període 2007-2013 
i s’obre el termini per presentar sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, eix 1, per a 
la demarcació de Tarragona, aprova les bases reguladores per seleccionar operacions 
dels ens locals susceptibles de ser cofinançades pel FEDER de Catalunya 2007-2013, 
eix 1 (economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial), per 
a la demarcació de Tarragona.

L’article 2 de l’Ordre obre la convocatòria per presentar les sol·licituds d’operacions 
susceptibles de cofinançament FEDER, eix 1, per a la demarcació de Tarragona 
per a la convocatòria quadriennal 2007-2010.

Atès que dins del termini previst en l’article 4 de l’Ordre s’han presentat 37 sol-
licituds, que compleixen els requisits establerts per als ens beneficiaris que disposa 
el punt 3 de les bases reguladores;

Atès que totes les operacions presentades compleixen les bases reguladores, 
tant pel que fa als requisits establerts a la base 9, com pel que fa al percentatge de 
cofinançament dels ajuts establerts a la base 7 i a l’import mínim que consta a la 
base 8 pel que fa a la despesa subvencionable;

Atès que les sol·licituds s’han acompanyat de tota la documentació requerida 
a la base 13.2, com és la memòria explicativa de l’operació; l’avantprojecte en els 
casos que correspongui; el pressupost detallat d’execució de l’operació; el calendari 
d’execució; el certificat de “Xarxa Natura 2000” en els casos que en disposaven en 
el moment de presentar la sol·licitud; a més, en cas de béns immobles, el plànol de 
situació de l’actuació, els plànols generals que defineixen l’operació i el certificat 
de l’òrgan competent que acrediti la disponibilitat del terreny, i, atenent els supòsits, 
l’estimació d’ingressos i la declaració d’impacte ambiental;

Vista l’acta de 16 de juliol de 2009 del Comitè de Selecció que aprova la proposta 
de selecció;

Per tot l’exposat, i d’acord amb l’informe favorable de la Subcomissió de Coope-
ració i Règim Econòmic de la Comissió de Govern Local reunida el 29 de juliol de 
2009, i amb la disponibilitat econòmica total de la convocatòria de 3.800.000,00 
euros, establerta a l’article 3 de l’Ordre GAP/520/2008, de 28 de novembre,

RESOLC:

—1 Incorporar les operacions indicades a l’annex 1 d’aquesta Resolució a la llista 
d’operacions seleccionades, a les quals s’assigna cofinançament, en el marc de l’eix 1, 
per a la demarcació de Tarragona, del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-
2013, amb indicació de l’ens responsable, del títol de l’operació, de la categoria, de 
la despesa subvencionable i del percentatge de cofinançament FEDER.

—2 Incorporar les operacions indicades a l’annex 2 d’aquesta Resolució a la llista 
d’operacions subvencionables, sense determinació de despesa subvencionable ni 
cofinançament FEDER.

—3 Declarar les operacions indicades a l’annex 3 d’aquesta Resolució com a 
sol·licituds desestimades.
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—4 D’acord amb l’article 6 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, l’acceptació de 
l’ajut pel beneficiari comporta la conformitat de publicar el nom de l’ens beneficiari, 
el títol de l’operació i la quantitat de fons públic assignada a la llista de beneficiaris, 
prevista a l’article 7.2 d) d’aquest Reglament.

—5 Els beneficiaris resten sotmesos a totes les obligacions establertes per les 
bases reguladores, per la normativa en matèria de subvencions i per la normativa 
comunitària.

—6 Notificar aquesta Resolució als ens locals interessats i indicar-los que, contra 
aquesta Resolució, les persones interessades poden presentar requeriment davant el 
conseller de Governació i Administracions Públiques en el termini màxim de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, segons el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1988, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 15 de setembre de 2009

CARLES BASSAGANYA I SERRA

Director general d’Administració Local

ANNEX 1

Operacions subvencionables de l’eix 1, per a la demarcació de Tarragona, incloses 
en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013. Anualitat 2007-2010

Ens responsable: Ajuntament de l’Arboç
Títol de l’operació: Vertex. Ciutadania
Categoria: 13
Despesa subvencionable: 400.000,00 €
Cofinançament FEDER: 200.000,00 €

Ens responsable: Ajuntament de la Sénia
Títol de l’operació: Internacionalització i canvi de model competitiu al clúster de 
moble domèstic del Montsià
Categoria: 08
Despesa subvencionable: 601.724,35 €
Cofinançament FEDER: 300.862,18 €

Ens responsable: Ajuntament de Montblanc
Títol de l’operació: Montblanc Digital
Categoria: 13
Despesa subvencionable: 398.477,62 €
Cofinançament FEDER: 199.238,81 €

Ens responsable: Ajuntament de Reus
Títol de l’operació: Bioempreses
Categoria: 07
Despesa subvencionable: 1.207.550,48 €
Cofinançament FEDER: 603.775,24 €

Ens responsable: Ajuntament de Tortosa
Títol de l’operació: Viver d’empreses de Tortosa
Categoria: 08
Despesa subvencionable: 1.056.017,06 €
Cofinançament FEDER: 528.008,53 €

Ens responsable: Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Títol de l’operació: L’Ajuntament a casa
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Categoria: 13
Despesa subvencionable: 312.739,18 €
Cofinançament FEDER: 156.369,59 €

Ens responsable: Ajuntament de Vila-seca
Títol de l’operació: Pla de millora de la competitivitat Turisme i Oci a les comarques 
de Tarragona
Categoria: 03
Despesa subvencionable: 1.137.200,00 €
Cofinançament FEDER: 568.600,00 €

Ens responsable: Ajuntament del Vendrell
Títol de l’operació: Nous programes per a l’Espai Empresarial 2009-2010
Categoria: 07
Despesa subvencionable: 230.000,00 €
Cofinançament FEDER: 115.000,00 €

Ens responsable: Consell Comarcal de l’Alt Camp
Títol de l’operació: Centre d’assessorament i de suport virtual per a iniciatives 
empresarials de l’Alt Camp
Categoria: 07
Despesa subvencionable: 318.583,18 €
Cofinançament FEDER: 159.291,59 €

Ens responsable: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Títol de l’operació: Ampliació del centre d’iniciatives empresarials de la Conca 
de Barberà
Categoria: 07
Despesa subvencionable: 591.208,49 €
Cofinançament FEDER: 295.604,25 €

Ens responsable: Consell Comarcal del Baix Camp
Títol de l’operació: e-Baix Camp
Categoria: 13
Despesa subvencionable: 226.019,75 €
Cofinançament FEDER: 113.009,88 €

Ens responsable: Consell Comarcal del Montsià
Títol de l’operació: Construcció d’un edifici viver d’empreses
Categoria: 07
Despesa subvencionable: 1.086.756,80 €
Cofinançament FEDER: 543.378,40 €

ANNEX 2

Operacions no seleccionades de l’eix 1, per a la demarcació de Tarragona, dins del Programa Operatiu FEDER Catalunya 
2007-2013. Anualitat 2007-2010

Ens responsable Títol de l’operació

Ajuntament d’Alcover Projecte d’urbanització “Roques Roges III” 3a fase, urbanització del carrer Gregal

Ajuntament d’Ascó Xarxa Wifi Mesh Cobertura 100%

Ajuntament de Calafell L’irradiador - Viver d’empreses de Calafell

Ajuntament de Cambrils Modernització adm. i sistemes per garantir l’accés electrònic als ciutadans amb serveis públics
 de l’Ajuntament de Cambrils

Ajuntament de Creixell Projecte tècnic per a una xarxa publica sense fil municipal

Ajuntament de Cunit L’Ajuntament a la llar de la ciutadania

Ajuntament de Falset Millora de la competitivitat del sector vitivinícola de Tarragona. Subprojecte de l’Ajuntament de Falset
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Ajuntament de Flix Creació del Centre de Documentació, Transferència  Tecnològica i Cooperació per a la sostenibilitat
 ambiental a Flix

Ajuntament de Gandesa Creació d’un viver d’empreses a Gandesa

Ajuntament de la Selva del Camp Centre per a formació ocupacional i viver d’empreses a la Selva del Camp (Tarragona)

Ajuntament de l’Ampolla Bases per a l’establiment d’activitats i noves fórmules d’activitat (Benafa)

Ajuntament de Mont-roig del Camp Plataforma de l’extracció d’ingredients naturals

Ajuntament de Reus @ctivaCPD
Ajuntament de Roda de Barà Impuls de l’administració electrònica

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Millores a l’atenció dels ciutad@ns. Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Ajuntament de Tarragona Tarragona en Xarxa TXCasc

Ajuntament de Tarragona Tarragona en Xarxa TXNord

Ajuntament d’Ulldecona Centre de promoció econòmica

Consell Comarcal de la Terra Alta Millora de la competitivitat del sector vitivinícola de Tarragona. Subprojecte del Consell Comarcal
 de la Terra Alta

Consell Comarcal de la Terra Alta Centre d’Iniciatives Empresarials de la Terra Alta

Consell Comarcal del Priorat Millora de la competitivitat del sector vitivinícola de Tarragona. Subprojecte del Consell Comarcal
 del Priorat

Consorci de Desenvolupament
de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Anoia Millora de la competitivitat del sector vitivinícola de Tarragona. Subprojecte de l’Alt Camp –
 la Conca Barberà

ANNEX 3

Llista de sol·licituds desestimades de l’eix 1, per a la demarcació de Tarragona, del Programa Operatiu FEDER Catalunya 
2007-2013. Anualitat 2007-2010

Ens responsable Títol de l’operació

Ajuntament d’Amposta Pavelló de fires i edifici docent - fase 1 escola d’art i disseny

Ajuntament de Figuerola del Camp Centre de suport a emprenedors productors d’energies renovables i centre de recerca tecnològica
Ajuntament del Molar Instal·lació d’una planta fotovoltaica generadora d’energia elèctrica

(09.217.135)
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