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ADDENDA II AL CONVENI MARC DE COORDINACIÓ, COL·LABORACIÓ I 
COOPERACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I 
L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA RELATIU A LA CÀTEDRA D’ESTUDIS DE 
DRET AMBIENTAL DE TARRAGONA ALCALDE PERE LLORET (CEDAT) 
 
 
 
 
INTERVENEN 
 
 
D’una part, el Magfc. Sr. Josep Anton Ferré i Vidal, rector de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 
de maig (DOGC núm. 6633, de 29 de maig de 2014), que representa aquesta 
institució d’acord amb les competències que preveu l’article 66 de l’Estatut de la 
URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d’agost (DOGC núm. 3963, de 8 de 
setembre de 2003) i modificat per l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 
núm. 6100, de 2 d’abril de 2012), amb domicili al carrer de l’Escorxador, s/n, codi 
postal 43003 de Tarragona i CIF núm. Q-9350003-A. 
 
De l’altra part, l’Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros i Casanova, alcalde-president 

de l’Ajuntament de Tarragona, en virtut del seu nomenament efectuat en 
sessió plenària de 13 de juny de 2015, amb domicili a la Plaça de la Font, 
núm. 1, codi postal 43003 de Tarragona, i CIF núm. P-4315000-B, el qual actua 
assistit en aquest acte pel secretari general, el senyor Joan Anton Font i 
Monclús. 
 
Cada representant declara, sota la seva responsabilitat, que té la capacitat 
jurídica necessària per a atorgar aquest instrument jurídic. 
 
 
EXPOSEM 
 
 
1. Que la URV i l’Ajuntament de Tarragona el 27 de juny de 2017 van signar el 
conveni per donar continuïtat a la Càtedra d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT). 
 
2. Que l’Ajuntament de Tarragona al seu pressupost per a l’exercici 2017, 

aprovat definitivament per Acord del Ple de 28 de desembre de 2016, preveu 

una aportació màxima al CEDAT de 30.000.- € a la partida núm. 01010-92026-

46701 de l’Alcaldia (Àrea de presidència). 
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3. Que per tal de fixar els termes i l’abast de la coordinació, la col·laboració i la 
cooperació per a l’exercici 2017 manifestades al Conveni esmentat, les parts 
acordem les següents 
 
 
CLÀUSULES  
 
 
Primera. Objecte 
 
Les despeses per activitats del CEDAT a les que s’aplicarà la quantitat prevista a 
la partida pressupostària de l’Ajuntament de Tarragona esmentada, en concepte 
d’aportació directa, són, aproximadament, les següents: 
 
 Organització 2nd Tarragona International Environmental Law Colloquium  
 (TIEC) (18-19 maig 2017)           1.289,76 € 

 Organització I Jornades Medi Ambient i Ens Locals (4 i 25 de  
maig de 2017)                     2.849,20 € 

 Traduccions de documents per a projectes de recerca 2.068,00 €   

 Activitats de difusió de la recerca del CEDAT a través de la  
participació en congressos           2.110,66 € 

 Conferència de presentació del llibre Análisis jurídico de los  
aprovechamientos forestales (16 novembre de 2017) ,           410,07 € 

 Activitats d’organització de la 1a Edició dels Cursos Searching For  
Climate Justice, que tindran lloc a Tarragona del 8 al 16 de gener  
de 2018                   3.100,00 € 

 Activitats d’organització del 1r Congrés Català de Dret Ambiental,  
que tindrà lloc a Tarragona del 17 al 19 de gener de 2018              10.350,00 € 

 Despeses generals 8% del total sol·licitat         1.774,22 € 
TOTAL            23.951,91 € 

  
Segona. Pagament de la subvenció 
 

 La subvenció està prevista singularment en el pressupost municipal 2017, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 01010 / 92026 / 46701, per un import 
màxim de 30.000.-€. 

 El pagament de l’aportació municipal, per import de 23.951,91€,  s’efectuarà 
íntegrament i amb caràcter previ a la seva justificació, ateses les 
característiques pròpies de l’entitat. La forma de pagament serà mitjançant 
transferència bancària. 

 
Tercera.- Justificació de la subvenció 
 
La URV haurà de justificar el cost total de l’activitat subvencionada abans del 20 
de gener de 2018. 
L’entitat haurà de rendir un compte justificatiu general, en el que cal incloure el 
següent:   
• Una MEMÒRIA D’ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA del compliment de les 
condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les 
activitats realitzades i dels resultats obtinguts. S’haurà de presentar en suport 
paper i digital. 
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• Una RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES, del cost total de les 
activitats subvencionades, amb identificació del creditor, número de document 
import, concepte, data d’emissió i data de pagament. S’admetran costos 
indirectes d’estructura que, en aquest cas, atesa la dimensió de la Universitat 
Rovira i Virgili, no poden superar el 8% de la despesa efectiva de la subvenció 
atorgada. 
 
• FACTURES, o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa, incorporats en la relació a la que es fa 
referència en el paràgraf anterior, i documents acreditatius del pagament, 
numerats tots ells amb el mateix ordre, que preferiblement hauria de ser per data 
de la factura o del document. Segons allò establert a les Bases d’Execució del 
pressupost, les despeses d’un import superior a 150,25.-€ es justificaran 
obligatòriament amb la factura i el corresponent rebut o document suficient que 
n’acrediti el pagament, i per als imports superiors a 2.500.-€ cal presentar 
document justificatiu bancari. La despesa imputable a les activitats 
subvencionades ha de correspondre a l’exercici 2017 i també cal acreditar el 
pagament d’aquestes despeses que s’haurà d’efectuar amb anterioritat a la 
finalització del termini de justificació (s/art. 31.2 de la Llei General de 
Subvencions). 
 
• Un BALANÇ ECONÒMIC del cost total de les activitats subvencionades, en 
què consti el resultat així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin 
finançat, amb indicació de l’import i la procedència. En cap cas, els imports 
percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos 
podran ser d’un import que, aïlladament o en concurrència amb altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost total de l’activitat 
subvencionada. 
 
 
I, com a prova de conformitat, signem aquest document.  
 
 

El rector de la URV  
 
 
 
 

Josep Anton Ferré i Vidal   

L’alcalde-president de l’Ajuntament de 
Tarragona  

 
 

 
Josep Fèlix Ballesteros i Casanova         

 
Davant meu, 

el secretari general 
de l’Ajuntament de Tarragona 

 
 
 
 

Joan Anton Font i Monclús 
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