
Ajuntament de!s Garidells
Av. Catalunya, 2
CP 43153
Tel. 977 62 52 30
aiuntament@e1saaridells.cat

ACTA PLENARI DE SESSIÓ NATURALESSA ORDINARIA DE 1 DE MARQ DE
2018.

HORA: 20,20 HORES.
HORAFINALITZAC1Ó: 21,30HORES.
LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Hi assísteixen:

-Marc Bigordá Prió, alcalde del TSG-AM.
-Roger Dueso Cañáis, regidor de TSG-AM.
-Jordi Gallego Paz, regidor de TSG-AM.
-Jesús Duch Gatell, regidor de CIU.

No está present, peró va excusar la seva abséncia Francesc Dols Nassarre, regidor de
TSG-AM.

Actúa com a Secretáría-lnten/entora en régim d'acumulació, Marta Cajide Barbeito.

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ CARÁCTER ORDINARI DE LA SESSIÓ.

Sotmesa aquesta proposta a aprovació, s'aprova per UNANIMITAT.

2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ ACTES: 31/10/2017 I 23/11/2017.

Sotmesa aquesta proposta a aprovació, s'aproven per UNAN1MITAT.

3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL IV10DIFICACIONS PRESSUPOSTARIES.

Ates que es considera necessari des de aquesta Alcaldía aprovar determinades
modificacions pressupostáries al pressupost de 1'anualitat 2018.
Considerant que correspondrá al Pie de la Corporació 1'aprovadó deis suplements de
crédit ¡ crédits extraordinaris, així com les transferéncies de crédit entre diferents árees
de despesa excepte quan les baixes i les altes afectin a crédits de personal.
Considerant que els crédits extraordinarís, suplements de crédit i transferéncies
aprovats pe! Pie han de seguir els mateixos trámits sobre informado, reclamacions i
publicitat que la legislado vigent exigeix per a IJaprovació del Pressupost.
Vista la normativa jurídica que está recollida fonamentalment a 1'article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locáis i ais articles 34 a 38 del RD 500/1990.

3'eleva al Pie de la Corporació la següent

PROPOSTA D'ACORD:
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PRIMER.- Lraprovació inicial de 1'expedient 3/2017 de modificado de crédits- CREDIT
EXTRAORDINAR1, que es concreta en els següents extrems:

SUPLEMENT DE

Partida
Pressupostária

DESPESA
CORRENT
Infraestructures i
bens naturals

Base

Servéis altres
empreses
DESPESA

INVERS1Ó

CRÉDIT

Import modificació

+5.000,00:21.000,00

+2.000,00: 7.000,00.

+5.500,00: 19.500,00

Font de Finan^ament

Transferencia de crédit-Cap I
Personal
Laboral temporal: -5.000,00.

-2.000,00.

-3.400,00.

R.L.T: 2.100,00

SUPLEMENT DE

Partida
Pressupostária

DESPESA
INVERSSIÓ

Acondicionament
escola.

Camí Gunyoles

CRÉDIT

Import modificació

25.000,00+7.000,00
Total: 32.000,00

1,00+50.(000,00

R.L.T:

Euros.

R.L.T.:

Euros

Font de Finan^ament

Perimportde7.000,00

Perimportde50.000,00

SEGON.- Sotmetre 1'acord que s'adopti a informado pública per termini de 15 dies
hábils, mitjan^ant anuncis en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el Tauler d'Edictes
de 1'Ajuntament perqué els interessats puguin formular reclamacions.

TERCER.- Uexpedient s'entendrá definitivament aprovat si durant el termini
d'exposició pública no es presenten reclamacions; a aquests efectes, per FAIcaldÍa es
dictará Resolució elevant 1'acord d'aprovació inicial a definitiu i ordenant la publicado
en el Butlletí Oficial de la Provincia.

SOTWIESA AQUESTA PROPOSTA A APROVACIO, S'APROYA_PER MEJORÍA
ABSOLUTA I UNANIWIITAT (QUATRE VOTS) DELS REGIDORjS/PRES^ENTS.^

www. elsaaLideiLs_cat



Ajuntament deis Garidells
Av. Catalunya, 2
CP 43153
Tel. 977 62 52 30
a ¡u n.tament®) e I.S.Q a ri d e I ls_sat

4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL WIODIFICACIÓ PUNTUAL ?1 DE
LES NORMES SUBSIDIÁRIES DE PLANEJAMENT URBANITZACIÓ LA FONT DE
LA ROCA I CLAU CJ.

1.ANTECEDENTS.

1.1. El Pie de la corporació va acordar, en data 10 cTabríl de 2017 es va aprovar
¡nicialment la modificació puntual no 1 de les normes subsidiáries de planejament
urbanització La Font de La Roca i Clau CJ.
1.2. Laprovació inicial es va sotmetre a informado pública, peí termini d'un mes,
mitjan^ant la publicado d)edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona, i en
dos diarís de gran divulgado en 1'ámbit municipal (Diari de Tarragona i El Vallenc) i a
través del web municipal. També es va donar audiencia ais ajuntaments deis municipis
amb els quals confronta el terme municipal i es van demanar els informes ais
organismes afectáis per rao de les seves competéncies.
1.3. Durante! període d'informació,no s'han presentat al-legacions.

1.4. Es van sol-licitar informes sectoríals i en aquesta proposta d'aprovació provisional
es recull les consideracions realitzades pels mateixos.

Per aixó, proposo al Pie 1'adopció del següent ACORD:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificado puntual no 1 de les normes
subsídiáries de planejament urbanització La Font de La Roca i Clau CJ, així com la
resta de documentado que el conforma.

SEGON. Fer públic 1'acord cfaprovació provisional per mitjans telemátics, d'acord amb
1'art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

TERCER. Trametre la documentació de 1'expedient a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Tarragona perqué 1'aprovi definitivament.
Un cop aquesta modificació estigui aprovada defínitivament, que es publiqui un edicte
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

QUART. Contra aquest acord, per tractar-se d'un acte administratiu de trámit no
qualificat, no procedeix la Ínterposició de cap tipus de recurs.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A APROVACIÓ, S'APROVA PER MAJOR1A
ABSOLUTA, (TRES VOTS A FAVOR I UNA ABSTENCIÓ(FRANCISCO DOLO )
DELS REGIDORS PRESENTS.

5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DISMINUCIÓ AIGUA CONSORCI D'AIGÜES.

Aquest Ajuntament deis Garidells té contractats mes m3 deis que realment necessita a
1'any, per la qual cosa analitzats els consums d'a¡gua es considera que s'haurien de
reajustar els m3 contractats.

La proposta per 1'anualitat 2018, es la següent:

Gener: 2.500,00 m3.
Febrer: 2.400,00 m3.
Mar?; 2.500,00 m3.
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Abril: 2.400,00 m3.
Maig: 2.500,00 m3.
Juny: 4.000,00 m3.
Juliol: 4.000,00 m3.
Agost 4.000,00 m3.
Setembre: 2.400,00 m3
Octubre: 2.500,00 m3.
Novembre: 2.400,00 m3.
Desembre: 2.500,00 m3.

Atenent ais antecedents de fet, ES PROPOSA al Pie de la Corporació 1'adopció deis
següentsACORDS:

PRIMER.- Que per part del Consord d'Aigües de Tarragona, s'aprovi per aquest
Ajuntament la següent proposta de contractació de m3:

Cenen 2.500,00 m3.
Febrer: 2.400,00 m3.
Mar?: 2.500,00 m3.
Abril: 2.400,00 m3.
Maig: 2.500,00 m3.
Juny: 4.000,00 m3.
Juliol: 4.000,00 m3.
Agost: 4.000,00 m3.
Setembre: 2.400,00 m3
Octubre: 2.500,00 m3.
Novembre: 2.400,00 m3.
Desembre: 2.500,00 m3.

SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord al Consorci d'Aigües de Tarragona.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A APROVACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS REGIDORS PRESENTS (QUATRE REGIDORS).

6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ ACTA DELIIVIITACIÓ TERWIE: MUNICIPI DELS
GARIDELLS I IV1UNICIPI LASECUITA.

ANTECEDENTS DE FET:

En data 21 de novembre de 2017, es procedeix a estendre acta de conformitat per part
deis membres integrants de les comissions de delimitado deis Ajuntaments deis
Garidells i La Secuita, peí que fa a les operacions de delimitado deis seus respectius
termes, amb la participació d'un representant de la Direcció General d'Administració
Local, del Departament de Governació, Administracions Publiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i d'una representan! de 1'lnstitut Cartográfic de Catalunya.

FONAMENTS DE DRET-.

Considerant 1'articulat del Decret 244/2007, de 6 de n^veoftbre, peí c^Lial es regula !a
constitució i la demarcació territorial deis mun¡ciRfs,/de le^ entjtats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunyí
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Considerant els antecedents de fet i fonaments de dret, ES PROPOSA al Pie de la
Corporació 1'adopció deis següents ACORDS:

PRIMER.- Manifestar la confonnitat i per tant aprovar la delimitació propasada en data
21 de novembre de 2017, en la qual van participar els integrants de les Comissions de
1'Ajuntament deis Garidells, Ajuntament de La Secyuita, un representant de la Direcció
General d'Administrac¡ó Local ¡ una representan! de 1'lnstitut Cartográfic de Catalunya.

SEGON.- Notificar aquest acord a la Direcció General d'Administració Local,
Departament de Governació, Administracions Publiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya i AJuntament de la Secuita, com a parts interessades en aquest
procediment administratiu.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A APROVACIO, S'APROVA PER UNANIIV11TAT
DELS REGIDORS PRESENTS (QUATRE REG1DORS».

7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DUPROCIM (PLASECQTA).

ANTECEDENTS

-Document elabora! peí Servei d'Ass¡sténcÍa de la Diputació de Tarragona del
DOCUMENT ÜNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL, el qual estableix el marc
orgánic i funcional previst per a un municipi, amb 1'objecte de prevenir i controlar els
riscos sobre persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions
d'emergéncia del municipi, sota responsabilitat del titular del pía i garantint la integrado
cTaquestes actuacions amb el sistema autonómic de protecció civil.

FONAMENTSJURÍD1CS

"Decret 155/2014, de 25 de novembre, peí qual s'aprova el contingut mínim per a
1'elaboració i 1'homologació deis plans de protecció civil municipals i s'estableix el
procediment per a la seva tramitació conjunta.

-Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, disposa, a 1'article 15.1,
que els plans de protecció civil poden ser territorials, especiáis i d'autoprotecció, i
s'han d'aprovar i homologar d'acord amb la legislació vigent. Així mateix, a 1'article
20.1 s'estableix que els plans de protecció civil han de ser elaboráis segons una
estructura de contingut homogénia. Vist que el Decret 210/1999, de 27 de juliol, es va
aprovar 1'estructura del contingut per a 1'elaboració i 1'homologació deis plans de
protecdó civil municipals, a 1'empara de les previsions contingudes a la Llei 4/1997, de
20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Ates 1'article 3 del Decret 155/2014, de 25
de novembre, peí qual s'aprova el contingut mínim per a 1'elaboració i 1'homologació
deis plans de protecció civil municipals i s'estable¡x el procediment per a la seva
tramitado conjunta, els municipis que han d'elaborar plans de protecció civil d'acord
amb 1'article anterior han de redactar el Document únic de protecció civil municipal
(DUPROC1M), per a la planificació de la protecció civil en 1'ámbit del municipi en el
qual s'incloguin tots els riscos que afectin el municipi d'acord am^el&j¿¡ferents plans i
sobre la base de 1'estructura establerta a 1'annex d'aquest R^cret, sen^sperjudici del
que estableixi la normativa sobre centres i activit^é afectados ^els plans
d'autoprotecció. Ates 1'article 4 del Decret 155/2014, de/25 ¿e^novembr^ peí qual
s'aprova el contingut mínim per a 1'elaboració i rhomolog^iqiór deis\)lans de) protecció
civil municipals i s'estable¡x el procediment per a la seva tr^mitació (^onjuníá^els plans
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de protecció civil municipals els han d'aprovar els plens deis ajuntaments amb la
informació pública i 1'informe previ de la comissió municipal de protecció civil, s¡ n'h¡ ha,
mitjan?ant el Document únic de protecció civil municipal que, en tramitado conjunta,
s'ha de sotmetre al plenari.

Atenent ais antecedents de fet i fonaments de dret es propasa al Pie de la Corporació,
1'adopció deis següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Document Unic Protecció Cinvil Municipal (Duprodm)
deis Garidells, cTacord amb el que disposa 1'article 4 del Decret 155/2014, de 25 de
novembre, peí qual s)aprova el contingut mínim per a 1'elaboració i homologado deis
plans de protección civil municipal i s'estableix el procediment per a la seva tramitado
conjunta.

SEGON.- Sotmetre a información pública el Document Unic Protecció Civil Municipal
Duprocim deis Garídells, per un termini de trenta diez, d'acord amb el que disposa
1'artjcle 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, mitjan^ant la publicado d'un
edicte al Bop de Tarragona i a la web municipal; transcorregut el citat temnini sense
que s'hagin formulat reclamacions i/o al-legacions quedará aprovat definitivament
sense necessitat d'adoptar acord de forma expressa.

TERCER.- Trametre a la Comissió de Protecció de Catalunya el Document Unic
Protecció Civil Municipal (Duprocim) deis Garidells, aprovat per a la seva homologació
d'acord amb el que disposa 1'article 42 del Decret 155/2014, de 25 de novembre.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A APROVACIO, S'APROVA PER UNANIWHTAT
DELS REGIDORS PRESENTS (QUATRE REGIDORS).

8.- PROPOSTA D'APROVACIÓ ELECCIÓ FESTES LOCALS 2019.

Es propasa com a dies de festius locáis: 25 DE JULIOL DE 2019 i 17 DE GENER DE
2019.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A APROVACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS REGIDORS PRESENTS (QUATRE REG1DORS».

9.-PROPOSTA D'APROVACIÓ BASES SUBVENCIONS: ESPORTS, ESTUDIS
UNIVERSITARIS, CENT GRAN, REHABILITACIÓ FAQANES, 1NFANTS.
9.1.-PROPOSTA D'APROVACIÓ BASES REGULADORES PER A CONCESSIO
D'AJUTS INDIVIDUALS PER A ESTUDIANTS, ANUALITAT 2018.

Per part de 1'equip de govem es presenta 1'aprovació d'aquestes Bases de
Subvencions que teñen per finalitat ajuts per la realització d'estudis deis grups
compresas des de educado infantil fins a estudis universitaris, másters i educació

especial.
Considerant els articles 116 a 129 del Reglament d'0bres i S^rtféis de les\^ntitats
Locáis a Catalunya, la Llei 28/2003, de 17 de novembre, Genial de Subvenciófis peí
que fa a 1'aprovació de subvencions,
ES PROPOSA al Pie de la Corporació, 1'adopció deis següe/its A$
PRIMER.- Aprovar les BASES REGULADORES DE LA CqíNV^CATORl)^ PER ^J-A
CONCESS1Ó AJUTS INDMDUALS PER REALITZA^IO/D'ESTUD\S EJ
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GRUPS COMPRESOS DES DE EDUCACIÓ INFANTIL FINS A ESTUD1S
UN1VERSITARIS, MÁSTERS I EDUCACIÓ ESPECIAL.
El contingut cTaquestes Bases es el següent:

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER REALITZACIÓ D'ESTUDIS ENTRE
GRUPS COMPRESOS DES DE EDUCACIÓ INFANTIL FINS A ESTUDIS
UNIVERSITARIS, MÁSTERS I EDUCACIÓ ESPECIAL.
Serán cTaplicació a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, peí qual s'aprova el Reglament
de la indicada Llei, així com les Bases d'Execució del Pressupost General de
1'Ajuntament per a 1'exercici 2018.
1.- Objecte
Uobjecte de les presents Bases es definir el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per a la sol-licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificado D'AJUTS que
atorgui 1'Ajuntament deis Garidells per la realització d'estudis deis grups compresos
des de educació infantil fins a estudis universitaris, másters i educado especial.
Aquestos bases no s'estableixen en régim de concurrencia competitiva, obligant-se
1'Ajuntament en cada convocatoria ha de teñir crédit adequat i suficient per atendré les
peticíons.
2.- Consiqnació _pressupostárla

El pressupost máxim anirá a carree de la partida pressupostária del Capítol IV del
Pressupost de despeses del pressupost 2018, que es titula: AJuts per estudiants per un
Ímport máxim de 1.500,OOEuros.
En el supósit de que el nombre de soHicÍtuds excedís de les disponibilitats
económiques assenyalades, s'atendran les sol-licítuds presentades fins la consignado
pressupostária, per 1'ordre de presentació en el Registre General d'Entrada d'aquest
Ajuntament.
3.- Quantia

La quantítat será la següent;
-Alumnes d'educació infantil, educado primaria, educació secundaria, així com cicles
formatius la quantitat es de 125,00 Euros.
-Alumnes que realitzin estudis universitaris, másters o educació especial, la quantitat
es de 175,00 Euros.
4. Despeses subvencionables
4.1.Es consideren despeses subvendonables les següents:
-Ladquisició de llibres de text o material escolar.
-La matrícula.

-Les despeses de transport.
4.2. Despeses no subvencionablesi
No se subvencionaran despeses següents:

1. Despeses d'inversió, o sigui, materials/bens inventariables, que son aquells
amb una vida útil que va mes enllá d'un any, que poden ser susceptibles
cTamortització i que no es consumeixen integrament dintre de 1'activitat
subvencionada, i a mes a mes quan el seu valor unitari sigui superior a 100,00
euros (IVA indos), i quan s'adquireixen per lots i el seu cosLsuperi els 300,00
euros (IVA indos)

2. Els impostas Índirectes quan siguin suscepti^fes de recuperado o
compensado.

3. Les despeses bancáries.

5.- Desoeses/costos que cobreix la subvenció: directesM mdirectes

^
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Les despeses corresponents al pagament de matricules i 1'adquisició de llibres de
textos.

6.- Beneficiarles.

Podran ser beneficiarles d'aquests ajuts: les persones físiques empadronats i residents
a 1'Ajuntament deis Garidells, que acrediten documentalment la realització de la
despesa en el conceptes indicats.
7.- SoI-Iicituds i documentado a aportar.
7.1-S'ha d'adre?ar al Sr. Alcalde de 1'Ajuntament deis Garidells ¡ ha dtncloure com a
mínim les següents dades:

-Dades personáis.

-Fotocopia D.N.I. de la persona física sol-licitant de la subvenció o del representant
legal, peí que fa ais menors d'edat.
-Documentsjustificatius del pagament de les matricules.
-Document justificatius del pagament de llibres de text i adquisició de material,en
factures a nom de la persona sol-licitant o el representant o tutor legal; ha de
constar la conformitat de que están pagades.
-Certificat del no de compte bancária; en el cas de menors d'edat, es possible la
presentado del no de compte del representan! legal o tutor.

7.2.La presentado de la sol-licitud de subvenció significa la plena acceptació de les
presents Bases.
7.3.La presentado deis documents detalláis será condició necessáría per a la tramitació de la
sol-licitud.

8.- Lloc de presentado.

Les sol-licítuds amb la documentació referida s'hauran de presentar al Registre General de

1'Ajuntament deis Garidells.

9.- Termini presentacló.

El termini de presentado de les sol-licituds, en única convocatoria, será des del día 1
D'OCTUBRE A 31 D'OCTUBRE DE 2018, ambdós inclosos.
10.- Rectificado defectes o omissions documentació.
En cas que la documentado presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirá al
benefician, per escrit, la seva rectificado o les esmenes necessáries, en el termini de
deu dies hábils, a partir de 1'endemá que rebi 1'indicat escrít, amb la indicado que si no
ho fa així s'entendrá per desistit de la seva sol-licitud.
11.- Orqans competents per a la ordenado, la instrucció i la concessió.
El responsable de la instrucció del procediment per a 1'atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatoria será el Regidor corresponent de 1'Area.
I_'ava[uació de les sol-licituds presentades 1'efectuará la Comissió Qualificadora
constituida, en conformitat amb el que disposa 1'art. 22 de la Llei 38/2003, general de
subvencions i que estará formada per les següents persones:
PresidenVa: L'Alcalde-President

Vocals: El regidor corresponent de 1'Area.

Secretan: Secretari/ária de la Corporació o funcionari/ária en qui delegui

L'0rgan responsable de la resolució del procediment /per ^-^atorgamei^t de les
subvencions será 1'Alcalde-President.
12.-Termini de resolució i notificació.
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El termini per a la resolució i notificació de 1'atorgament de les subvencions será, com
a máxim, de VINT D1ES, a comptar des de la data de tancament del període de
presentado de sol-licituds, transcorregut 1'esmentat termini sense notificado de la
resolució del procecfiment tramitat, la sol-licitud s'entendrá desestimada.
13.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, inqressos

o recursos per a la mateixa fmalitat.
La subvenció atorgada será compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o priváis.
14.- Infraccipns i sancipns.

En materia d'infraccions i sancions s'ap!icará el que es disposa en el TÍtol IV de la Llei
General de Subvencions i en el TÍtol IV del seu Reglament.
15.- Publicitat subvencjons_atorgades.
L'Ajuntament publicará les subvendons atorgades, amb indicació de la convocatoria,
el programa ¡ el crédit pressupostari al que slmputen, així com els benefidaris,
quantitat concedida, en els mitjans que es detallen a continuado: Página web de
1'Ajuntament.
16- Normativa d'aplicació.
En tot el que no preveuen expressament aquestos Bases son d'aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Real Decret 887/2006, de 21
de juliol peí qual s'aprova el Reglament de la indicada Llei, les Bases d'execució del
Pressupost General de 1'exercici 2018, la Llei 40/2015, d'1cToctubre de Régim Jurídic
del Sector Públic.
SEGON.- Sotmetre a trámit d'¡nformació pública 1'aprovació de les referides bases,
per termini de 20 dies hábils comptats a partir de la publicado d'aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.
TERCER.- S¡ no es presenten reclamacions s'entenen definitivament aprovades i es
procedirá a la seva publicació en la página web municipal.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A APROVACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS REGIDORS PRESENTS (QUATRE REGIDORS).

9.2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BASES PER A LA CONCESSIO D'AJUTS
ECONÓMICS INDIVIDUALS PER A UASSISTÉNCIA DE NENS I NENES A LLAR
D'INFANTS, ANUALITAT 2018.
Per parí de 1'equip de govern es presenta 1'aprovació d'aquestes Bases de
Subvencions que teñen per finalitat ajuts que atorgui 1'Ajuntament deis Garidells per
assisténcia a llar d'infants de naturalesa pública o privada de nens i nenes
empadronáis i residents a 1'Ajuntament deis Garidells.
Considerant els articies 116 a 129 del Reglament d'0bres i Servéis de les Entitats
Locáis a Catalunya, la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions peí
que fa a 1'aprovació de subvencions,
ES PROPOSA al Pie de la Corporació, 1'adopció deis següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar les BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA
CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER
ASSISTÉNCIA A LLAR D'INFANTS DE NATURALESSA PUBLICA O PRIVADA.
El contingut d'aquestes Bases es el següent:
BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA^PER^ LA
CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER ASSISTÉNCIA A LLAp?lNFANTS^pE
NATURALESSA PUBLICA O PRIVADA.
Serán d'aplicació a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de;
Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, peí qu;
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de la indicada Llei, així com les Bases cTExecució del Pressupost General de
1'AJuntament per a 1'exercicí 2018.
1.- Objecte.

Lobjecte de les presents Bases es definir el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per a la sol-licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació D'AJUTS que
atorgui 1'AJuntament deis Garideils per assisténcia a llar d'infants de naturalesa pública
o privada de nens i nenes empadronáis i residents a 1'AJuntament deis Garidells.
Aquestes bases no s'estableixen en régim de concurrencia competitiva, obligant-se
1'Ajuntament en cada convocatoria ha de teñir crédit adequat i suficient per atendré les
petícions.

2.- Consiqnació pressupostária.

La despesa computable anirá a carree de la partida press u postaría, Ínclosa al
Pressupost de despeses de 1'anualitat 2018, la qual es titula "ajuts per avis i infants",
amb una consignado total de 3.000,00 Euros.
En el supósit de que el nombre de sol-licituds excedís de [es disponibilitats
económiques assenyalades, s'atendran les sol-licituds presentades fins la consignació
pressupostária, per 1'ordre de presentado en el Registre General d'Entrada d'aquest
Ajuntament.
3.- Quantia.

La quantitat máxima será de 200,00 Euros per persona física, sempre que es Justifíqui
un import pagat igual o superior a 500,00 Euros anuals; en cas de esser un import
inferior, será el 25% de 1'importjustificat, essent la quantia máxima la de 500,00 Euros.
4. Despeses subvencionables.

4.1.Es consideren despeses subvencionables aquelles que comportin la assisténcia a
llar d'infants publiques o privades; s'han de presentar el documents Justificatius de
pagaments de quotes per 1'assisténcia a aquests Centres, tan sigui de naturalesa
pública com de naturalesa privada.
4.2. Despeses no subvencionables:
No se subvencionaran despeses següents:

1. Despeses d'inversió, o sigui, materials/bens inventariables, que son aquells amb
una vida úti] que va mes enllá d'un any, que poden ser susceptibles
d'amortització i que no es consumeixen integrament dintre de 1'activitat
subvencionada, i a mes a mes quan el seu valor unitari sigui superior a 100,00
euros (IVA indos), i quan s'adquire¡xen per lots i el seu cost superi els 300,00
euros (IVA indos).

2. Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperado o
compensado.

3. Les despeses bancáries.

5.- Despeses/costos que cobreix la subvenció: directes i indirectes.
Les despeses corresponents al pagament de quotes per assisténcia Llar d'lnfants, tan
sigui de naturalesa pública com de naturalesa privada. Aquesta despesa s'haurá de
realitzaren 1'anualitat 2018.
6.- Beneficiarles.

Podran ser beneficiarles cTaquests ajuts: els nens i nenes empadronats i resídents a
1'AJuntament deis Garidells, que acrediten documentalment assisténcia a aquests
centres.

No podran esser beneficiaris: Els deutors amb la Hisenda municj
7.-Sol-licituds i documentació a_aportar.

7.1.3'ha d'adre?ar al Sr. Alcalde de ¡'AJuntament deis Garid^ i ha\^'inclour^com a
mínim les següents dades:
- Dades personáis.
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- Fotocopia D.N.I. del representant legal, pare, mare o tutor.
- Documents justificatius del pagament de les quotes per assisténcia a Llar d'lnfants
que s'han de generar a 1'anualitat 2018.
- Certificat del no de compte bancária.
7.2.La presentació de la sol-licitud de subvenció significa la plena acceptació de les
presents Bases.

7.3.La presentado deis documents detallats será condició necessária per a la tramitado de la
sol-licitud.
S.-J-lpc de presentacio.

Les sol-licituds amb la documentado referida s'hauran de presentar al Registre General de

1'Ajuntament deis Garidells.

9,-Termini presentado.

El termini de presentado de les sol-licituds, en única convocatoria, será des del dia 1
D'OCTUBRE AL 31 D'OCTUBRE DE 2018, ambdós inclosos.
10.- Rectificado defectes o omissions documentado.
En cas que la documentado presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirá al
benefician, per escrit, la seva rectíficació o les esmenes necessáries, en el termini de
deu dies hábils, a partir de 1'endemá que rebi 1'indicat escrit, amb la indicació que si no
ho fa aíxí s'entendrá per desistit de la seva soHidtud.
11.- Oraans competents per a la_prdenac[o^la instrucció i la concessió.

El responsable de la instrucció del procedíment per a Fatorgament de les subvencions
previstos en la present convocatoria será el Regidor de 1'Area.
Lavaluació de les sol-licituds presentades ['efectuará la Comissió Qualificadora
constituida, en confonnitat amb el que disposa 1'art. 22 de la Llei 38/2003, general de
subvencions i que estará formada per les següents persones;
President/a:

Vocals:

Secretan;

LAIcalde-Presídent

El regidor corresponent de 1'Area.

Secretari/ária de la Corporació o fundonari/ária en qui delegui.

LOrgan responsable de la resolució del procediment per a 1'atorgament de les
subvencions será 1'Alcalde-President.
12.- Termini de resolució i notificado.
El termini per a la resolució i notificado de 1'atorgament de les subvencions será, com
a máxim, de VINT DIES, a comptar des de la data de tancament del perfode de
presentado de sol-licítuds, transcorregut 1'esmentat termini sense notificació de la
resolució del procediment tramitat, la sol-licitud s'entendrá desestimada.
13.- Compatibilitat o incompatibilitat amb_altres sybvencions, ajudes, ingressos

o recursos per a la mateixa finalitat.
La subvenció atorgada será compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o priváis.
14.- Infraccions i sancipns.

En materia d'infracdons i sancions s'aplicará el que es disposa en el Títol IV de la Llei
General de Subvencions i en el Títol IV del seu Reglament.
15.- Publicitat subvencions atorgades.
L'Ajuntament publicará les subvencions atorgades, amb indicació (sfe la convocatoria,
el programa i el crédit pressupostari al que s'imputen, així c^m els beneficiáfis,
quantitat concedida, en els mitjans que es detallen a continuqfci^ Pá^a web |de
1'AJuntament.
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16- Normativa d'aplicacj_o.

En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases son d'aplicació la Lleí
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Real Decret 887/2006, de 21
de juiiol peí qual s'aprova el Reglament de la indicada Llei, les Bases d'execució del
Pressupost Genera! de 1'exercici 2017, la la Llei 40/2015, d'1d'octubre de Régím
Jurídic del Sector Públic i demés legislado concordant.
SEGON.- Sotmetre a trámit d'informació pública 1'aprovació de les referides bases,
per termini de 20 dies hábils comptats a partir de la publicado d'aquest anunci en el
Butlleti Oficial de la Provincia de Tarragona.
TERCER.- Si no es presenten reclamacions s'entenen definitivament aprovades i es
procedirá a la seva publicado.
SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A APROVACIO, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS REGIDORS PRESENTS (QUATRE REGIDORS).

9.3.-.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS
ECONÓMICS INDIVIDUALS PER A UASSISTÉNCIA DE LA GENT GRAN A
RESIDENCIES O CENTRES DE DÍA, ANUALITAT 2018.

Per part de 1'equip de govern es presenta 1'aprovació d'aquestes Bases de
Subvencions que teñen per finalitat: ajuts que atorgui 1'Ajuntament deis Garidells per
assisténcia de la geni gran a Residencies o Centres de Día per 1'anualitat 2018.
Considerant els articles 116 a 129 del Reglament cTObres i Servéis de les Entitats
Locáis a Catalunya, la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions peí
que fa a 1'aprovacíó de subvencions,

ES PROPOSA al Pie de la Corporació, 1'adopció deis següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar les BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA
CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER
ASSISTÉNCIA A CENTRES DE DÍA I RESIDENCIES DE LA TERCERA EDAT.
El contingut d'aquestes Bases es el següent:

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONCESS1Ó AJUTS INDIVIDUALS PER ASS1STÉNCIA A CENTRES DE DÍA I
RESIDENCIES DE LA TERCERA EDAT.
Serán d'aplicació a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de julio!, peí qual s'aprova el Reglament
de la indicada Llei, així com les Bases d'Execudó de! Pressupost General de
1'Ajuntament per a 1'exercici 2018.
1,-Obíecte.
Uobjecte de les presents Bases es definir el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per a la soHicitud, tramitació, concessió, cobrament i Justificado D'AJUTS que
atorgui 1'Ajuntament deis Garidells per la gent gran que facin us de residencies o
centres de día.
Aquestes bases no s'estableixen en régim de concurrencia competitivj^jQbljgant-se
1'Ajuntament en cada convocatoria ha de teñir crédit adequat i sufici^ñrTper aterre les
peticíons.
2.- Consiqnació pressupostaria.

La despesa computable anirá a carree de la partida pre^sup^ostáría, inclosa) al
Pressupost de despeses de 1'anualítat 2018, la qual es titula
amb una consignado total de 4.000,00 Euros.
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En el supósit de que el nombre de sol-licituds excedís de les disponibilitats
económiques assenyalades, s'atendran les sol-lidtuds presentades fins la consignació
pressupostária, per 1'ordre de presentado en el Registre General cTEntrada d'aquest
Ajuntament.
3.- Quantia.

La quantitat máxima será de 200,00 Euros per persona física, sempre que esjustifiqui
un ¡mport pagat igual o superior a 500,00 Euros anuals; en cas de esser un import
inferior, será el 25% de 1'importjustificat, essent la quantia máxima la de 500,00 Euros.
4. Despeses subvencionables.

4.1.Es consideren despeses subvencionables aqueiles que comportin la assisténcia a
Centres de Día i Residencies de la Torcera Edat; s'han de presentar el documents
justifícatius de pagaments de quotes per 1'assisténcia a aquests Centres, tan sigui de
naturalesa pública com de naturaiesa privada.
4.2. Despeses no subvencionables:

No se subvencionaran despeses següents:
1. Despeses cTinversió, o sigui, materials/bens ¡nventariables, que son aquells amb

una vida útil que va mes enllá d'un any, que poden ser susceptibles
d'amortització i que no es consumeíxen ¡ntegrament dintre de l)activitat
subvencionada, i a mes a mes quan el seu valor unitari sigui superior a 100,00
euros (IVA indos), i quan s'adquireixen per lots i el seu cost superi els 300,00
euros (IVA indos)

2. Els impostos Índirectes quan siguín susceptibles de recuperado o
compensado.

3. Les despeses bancáries.

5.- Despeses/costos que cobreix la subvenció: directes i indirectes.
Les despeses corresponents al pagament de quotes per assisténcia a Centres de Dia i
Residencies de la Tercera Edat, tan sigui de naturalesa pública com de naturalesa
privada. Aquesta despesa s'haurá de realitzar en 1'anualitat 2018.
6.- Beneficiarles.

Podran ser beneficiarles d'aquests ajuts: les persones físiques empadronats i residents
a 1'Ajuntament deis Garidells, que acrediten documentalment assisténcia a Centres de
Dia i Residencies de ia Tercera Edat, tan sigui de naturalesa pública com de
naturalesa privada
7.- SoHicituds i documentado a aportar.
7.1.3'ha d'adregar al Sr. Alcalde de 1'Ajuntament deis Garidells i ha d'inc]oure com a
rnínim les següents dades:
- Dades personáis.

- Fotocopia D.N.I. de la persona física soNÍcitant de la subvenció o del representaní

legal.
- Documentsjustifícatius del pagament de les quotes per assisténcia a Centres de Dia i
Residencies de la Tercera Edat, tan sigui de naturalesa pública com de naturalesa
privada; aquestes quotes s'han de generar a 1'anuaiítat 2018.
- Certificat del no de compte bancária.
7.2.La presentado de la soHicitud de subvenció significa la plena acceptació de les
presents Bases.
7.3.La presentado deis documents detalláis será condició necessápítí'per a la tr^initació de la
sol-licitud.

8.- Lloc de presentado.

Les soHicituds amb la documentado referida s'hauran de pre^ej?(tar al registre General de
['Ajuntament deis Garidells.
Q.-Termini presentado.
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El tennini de presentado de les sol-licituds, en única convocatoria, será des del dia 1
D'OCTUBRE al 31 D'OCTUBRE DE 2018, ambdós inclosos.
10.- Rectificado defectos p omissions documentado.
En cas que la documentado presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirá al
benefician, per escrit, la seva rectificado o les esmenes necessáries, en el tennini de deu
dies hábils, a partir de 1'endemá que rebi 1'indicat escrit, amb la indicado que si no ho fa així
s'entendrá per desistit de la seva sol-licitud.
11.- Orqans competents per a fa_ordenaciója ins^ruccio i la_concessió,

El responsable de la instrucció del procediment per a 1'atorgament de les subvencions
previstos en la present convocatoria será el Regidor de 1'Area.
L'avaluadó de les sol-licituds presentades 1'efectuará la Comissió Qualificadora constituida,
en conformitat amb el que disposa 1'art. 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions i que
estará formada per les següents persones:
President/a:

Vocals:

S_ecretari:

LAIcalde-PresÍdent

El regidor con-esponent de 1'Area.

Secretari/ária de la Corporadó o funcionari/áría en qui delegui.

L'0rgan responsable de la resolució del procediment per a 1'atorgament de les subvencions
será FAIcalde-President.
12.- Termini de resolucioj notificació.
El termini per a la resolució i notificació de 1'atorgament de les subvencions será, com a
máxim, de VINT D1ES, a comptar des de la data de tancament de! període de presentació de
sol-licituds, transcorregut 1'esmentat termini sense notificado de la resoludó del procediment
tramitat, la sol-licitud s'entendrá desestimada.
13.- Comoatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressps o
recursos per a la mateixa_fina!itat.
La subvenció atorgada será compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o priváis.
14.- Infraccions i sancions.

En materia d'infracc¡ons i sandons s'aplicará el que es disposa en el Títol IV de la Llei
General de Subvencions i en el TÍtol IV del seu Reglament.
15.- Publicitat subvencions atoraades.
L'AJuntament publicará les subvencions atorgades, amb indicado de la convocatoria, el
programa i el crédit pressupostari al que s'imputen, així com els beneficiaris, quantitat
concedida, en els mitjans que es detallen a continuació: Página web de 1'Ajuntament i en el
Tauiell d'anuncis de 1'Ajuntament.
16- Normativa d'aplícació_.

En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases son cTaplicació la Llei 38/2003, de

17 de novembre, general de subvencions; el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol peí qual

s'aprova el Reglament de la indicada Llei, les Bases d'execució del Pressupost General de

1'exercici 2017, la Llei 40/2015, d'1d'octubre de Régim Jurídic del Sector Públic i demés

legislado concordant.

SEGON-- Sotmetre a trámít d'informació pública 1'aprovació d^les referides\ases,
per temnini de 20 dies hábils comptats a partir de la publicada d'agu^st anuncian el
Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.
TERCER.- Si no es presenten reclamadons s'entenen defin^tÍVyáment a^ovades ^ es
procedirá a la seva publicado.
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SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A APROVACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS REGIDORS PRESENTS (QUATRE REGIDORS).

6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS
ECONOIVHCS INDIVIDUALS A INFANTS, JOVES I GENT GRAN PER A LA
PRÁCTICA ESPORTIVA, ANUALITAT 2018.
Per part de 1'equip de govern es presenta Faprovació d'aquestes Bases de
Subvencions que teñen per finalitat: ajuts económics individuals a ¡nfants, joves i gent
gran per a ¡a práctica esportiva, per 1'anualitat 2018.
Considerant eis articles 116 a 129 del Reglament d'0bres i Servéis de les Entitats
Locáis a Catalunya, la Liei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions peí
que fa a 1'aprovació de subvencions,
ES PROPOSA al Pie de la Corporació, 1'adopció deis següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar les BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA
CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ AJUTS INDIV1DUALS PER
INCENTIVAR LA PRÁCTICA D'ESPORT.
El contingut cTaquestes Bases es el següent:
BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER INCENTIVAR LA PRÁCTICA D'ESPORT.
Serán cTaplicació a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de Julio!, pe! qual s'aprova el Reglament
de la indicada Llei, així com les Bases cTExecucÍó del Pressupost General de
1'Ajuntament per a 1'exercici 2018-
1.- Objecte

Lobjecte de les presents Bases es definir el conjunt de condidons i el procediment a
seguir per a la soHicitud, tramitació, concessió, cobrament i Justificado D'AJUTS que
atorgui 1'Ajuntament deis Garidells per la práctica de 1'esport en qualsevol modalitat.
Aquests ajuts económics hauran de fomentar activitats cfinterés públic o social que
tinguín perfinalitat:

• Afavorir la cooperado entre el sector públic ¡ ei privat.
• Possibilitar el creixement de la práctica esportiva de forma quantitativa i/o

qualítativa.
Aquestos bases no s'estabieixen en régim de concurrencia competitiva, obligant-se
1'Ajuntament en cada convocatoria ha de teñir crédit adequat ¡ suficient per atendré les
peticions.
2.- Consiflnació pressupostária
El pressupost máxirn per cada tipus de subvenció anirá a carree de la partida
pressupostária del Capítol IV del Pressupost de Despeses, que es titula: Incentivar
esport, per un Ímport de 2.000,00 Euros.
En el supósit de que el nombre de soHícítuds excedís de les disponibilitats
económiques assenyalades, s'atendran les sol-iicituds presentades fins la consignado
pressupostária, per 1'ordre de presentació en el Registre General cTEntrada d'aquest
Ajuntament.
3.- Quantia

La quantítat será de 60,00 Euros per persona física, sempre que es justifiqui un import
pagat igual o superior a 200,00 Euros anuals; en cas de esser un ¡mt^üfTTnfen&is.será
el 25% de 1'importjustificat, essent !a quantía máxima la de 60,00 El
4. Despeses subvencionables
4.1.Es consideren despeses subvencionables aquelles que co¡?hp^tin la láctica ye
1'esport per la persona física que s'acreditará per la preseqft^ció deis d^cumen^sr
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justificatius de pagaments de quotes per la práctica de 1'esport tant en Institucions
publiques com Institucions privades.
4.2. Despeses no subvencionables:

No se subvencionaran despeses següents:
-Despeses d'inversió, o sigui, materiais/bens inventariables, que son aquells
amb una vida útil que va mes enllá d'un any, que poden ser susceptibles
d'amortitzac¡ó i que no es consumeixen integrament dintre de 1'activitat
subvencionada, i a mes a mes quan el seu valor unítari sigui superior a 100,00
euros (IVA indos), i quan s'adquireixen per lots i el seu cost superí els 300,00
euros (IVA indos)
-Els impostos ¡ndírectes quan siguin susceptibles de recuperado o
compensado.

-Les despeses bancáries.

5.- Despeses/costos que cobreix la subvenció: directes i indirectes.
Les despeses corresponents al pagament de quotes per la práctica de 1'esport en
Institucíons publiques i prívades en 1'anualitat 2018.
6.- Beneficiarles.

Podran ser beneficiáries d'aquests ajuts: les persones físiques empadronáis i residents
a 1'Ajuntament deis Garídells, que acrediten documentalment la práctica de 1'esport.
7.- Sol-licituds i docjjmentació a aportiar.
7.1.S;ha cTadregar al Sr. Alcalde de 1'Ajuntament deis Garidells i ha d'¡ncloure com a
mínim les següents dades:
- Dades personáis.

- Fotocopia D.N.I. de la persona física sol-lícitant de la subvenció o del representan!
legal, peí que fa ais menors d'edat.
- Documents justificatius del pagament de les quotes per la práctica de 1'esport;
aquestas quotes s'han de generar a 1'anualitat 2018.
- Certificat del no de compte bancária; en el cas de menors d'edat, es possible la
presentado del no de compte del representant legal o tutor.
7.2.La presentació de la sol-licitud de subvencíó significa la plena acceptació de les
presents Bases.

7.3.La presentado deis documents detalláis será condició necessária per a la tramitació de la
sol-lícitud.

8.- Lloc de presentado.

Les sol-licituds amb la documentado referida s'hauran de presentar al Registre General de

1'Ajuntament deis Garidells.

9.-Termini presentado.

El termini de presentado de les soHicituds, en única convocatoria, será des del dial
D'OCTUBRE AL 31 D>OCTUBRE DE 2018, ambdós inclosos.
10.- Rectificado defecte_s_o omissions documenta_cio.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirá al
benefician, per escrit, la seva rectificado o les esmenes necessáries, en el termini de
deu díes hábils, a partir de IIendemá que rebi 1'indicat escrit, amb la indicació que si no
ho fa així s'entendrá per desistit de la seva soHicitud.
11.- Organs competents per a la ordenado, la ¡nstrucció i la conci
El responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgamei5í/íle les sub^ncions
previstes en la present convocatoria será el Regidor delegat d'E^ports.
L'avaluació de les sol-licituds presentades ['efectuará la /^tíñniss^ Qualifid^dora
constituida, en confomnitat amb el que disposa 1'art. 22 de laJLIei 38/20^3, gene|'al de
subvencions i que estará formada per les següents persones/
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PresidenVa:

Vocais:

Secretan:

L'Alcalde-President

El regidor corresponent de 1'Area.

Secretari/áría de la Corporació o funcionari/ária en qui delegui.

L'0rgan responsable de la resolució del procediment per a 1'atorgament de les
subvencions será 1'Alcalde-President.
12.-Termin¡ de resolució i notjficació.
El termini per a la resolució i notificació de 1'atorgament de les subvencions será, com
a máxim, de VINT DIES, a comptar des de la data de tancament del període de
presentado de sol-licituds, transcorregut 1'esmentat termini sense notificado de la
resolució del procediment tramitat, la sol-licítud s'entendrá desestimada.
13.- Compatibilitat o incompatibilitat amb aLtres_subvencjons,_ajudes, ingressps
o recursos per a la mateLxa fmalitat.
La subvenció atorgada será compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o priváis.
14.- Infraccions i sancions.

En materia cfinfraccions i sancions s'aplicará el que es disposa en el Títol IV de la Llei
General de Subvendons i en el Títol IV del seu Reglament.
15.- Publicitat subvencions atorgades.
UAjuntament publicará les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatoria,
el programa i el crédit pressupostari al que s'imputen, així com els beneficiaris,
quantitat concedida, en els mitjans que es detallen a continuado: Página web de
1'Ajuntament.
16- Normativa d'apiicacio.
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases son d'aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Real Decret 887/2006, de 21
de juliol peí qual s'aprova el Reglament de la indicada Llei, les Bases d'execució del
Pressupost General de 1'exercici 2018, i la Llei 40/2015, d'1d'octubre de Régim Jurídic
del Sector Públic i demés legislació concordant.
SEGON-- Sotmetre a trámit d'informació pública 1'aprovació de les referides bases,
per termini de 20 dies hábils comptats a partir de la publicado d'aquest anund en el
Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.
TERCER.- Si no es presenten reclamacions s'entenen definitivament aprovades i es
procedirá a la seva publicació a la página web municipal.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A APROVACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS REGIDORS PRESENTS (QUATRE REGIDORS).

7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÓMICS 1NDIVIDUALS PER REHAB1LITACIÓ DE
FAQANES, ANUALITAT 2018.
Per part de 1'equip de govern es presenta 1'aprovació d'aquestes Bases de
Subvencions que teñen per finalitat: ajuts individuals per rehabilitado de fa?anes, per
l'anualitat2018.
Consideran! els articles 116 a 129 del Reglament d'0bres i Sérvele jje les Et^itats
Locáis a Catalunya, la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General ^Su6yencions\pel
que fa a 1'aprovació de subvencions,

ES PROPOSA al Pie de la Corporació, 1'adopció deis següents
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PRIMER.- Aprovar les BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A
LA CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER REHABILITACIÓ DE FA(?ANES, PER
L'ANUAUTAT2018.
El contingut cfaquestes Bases es el següent;
BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONCESSIÓ AJUTS 1NDIVIDUALS PER ACTUACIONS 0'ARRANJAMENT DE
FAQANES EN MAL ESTAT I TANCAMENT DE PARCE-LES URBANES.
Serán d'aplicació a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvendons, el Real Decret 887/2006, de 21 dejuliol, peí qual s'aprova el Reglament
de la indicada Lleí, així com les Bases d'Execució del Pressupost General de
1'Ajuntament per a 1'exercici 2018.
1.- Objecte.

L'objecte de les presents Bases es definir el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per a la sol-licitud, tramitado, concessió, cobrament i justificado D'AJUTS que
atorgui 1'Ajuntament deis Garidells per actuacions d'arranjament de fa^anes en mal
estat ¡ tancament de parcel-les urbanes, sempre que aquestes actuacions s'executin
en la Clau urbanística "N" del terme municipal; dins d'aquest concepte están:
-Quan la paret doní directament a la vía pública (vívendes unifamiliars sense baila,
tindran la mateixa consideració).
-En les vivendes unífamiliars amb baila, únicament será subvencionable la baila que
dona a la vía pública.
- Les tanques, naus i fa^ana de granges, sempre que estiguin en sol urbá i donin a la
vía pública.
Aquestos bases no s'estableixen en régim de concurrencia competitiva, obligant-se
1'Ajuntament en cada convocatoria ha de teñir crédit adequat i suficient per atendré les
peticions.
2.- Consicinacjó pressupostana.

El pressupost máxim per cada tipus de subvenció anirá a carree de la partida
pressupostária del Capítol IV del Pressupost de Despeses, que es titula "RehabHitar
faganes". El import máxím d'aquesta partida es de 4.000,00 Euros.
En el supósit de que el nombre de soHicÍtuds excedís de les dísponibilitats
económiques assenyalades, s'atendran les sol-licituds presentades fins la consignado
pressupostária, per 1'ordre de presentado en el Registre General cTEntrada d'aquest
Ajuntament.
3.- Quantia.

La subvenció consistirá en una quantitat que suposará el 50% de 1'import deis treballs,
si es tracta de fa?anes; i del 20%, si es tracta de tancament de parcel-les urbanes,
calculan! dit import amb els móduis que s'esmenten a continuado:
A)ARRANJAMENT DE FAQANES D'HABITATGES, GRANGES:
-Només trebalis i material de pintura: 5,00 Euros m2, máxim de 500,00 Euros.
-Trebails de repicar i arrebossar, 10,00 Euros m2, fins a un máxim de 1.000,00 Euros.
B) BATLLES:
-Pintar 5,00 Euros/metro lineal, máxim 500,00 Euros.
-Altres actuacions: 10,00 Euros/metro lineal, máxim 1.000,00 Euros.
4.- Beneficiarles.

Podran ser beneficiarles d'aquests ajuts; les persones físiques o jurí^jj^ue^propietáries
d'¡mmobles ubicáis al terme municipal deis Garidells, que acre^ifén docuñ\entalment
aquestes actuacions.

No podran esser beneficiaris:
-Els que tinguin obert un expedient de disciplina urbanística s^Ür:e~~é^¡mmob^ en el
qual esfará 1'actuació.
-Els deutors amb la hisenda municipal.
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5.- Sol-licituds documentado a aportar e instrucció.

5.1.Les sol-licituds, segons el model que es facilitará a les ofícínes de 1'Ajuntament, es
presentará al Registre General de la Corporació en el moment de sol-licitar la llicéncia
d'obres.

5.2.En aquesta petició constaran les dades personal deis sol-licitants i la descripció de les
obres a fer, així com un certificat del no de compte bancária.
5.3.- Un cop presentada \a sol-licitud i informada pels servéis técnics municípals, el sol-lícitant
rebrá la llicéncia municipal atorgada per comentar els treballs.
Els treballs autoritzats s'hauran d'¡nic¡ar i finalitzar dintre del termini indicat a la llicénda
d'obres concedida, sempre amb la comprovació deis treballs per part deis servéis técnícs
municipals.
5.4.- Acabats els treballs i previa presentado de ¡a factura en les ofícines municipals,

1'interessat sol-licitará la inspecció deis servéis técnics munidpals. A aquest efecte els técnics

de 1'Ajuntament inspeccionaran la realització efectiva del treball.

6.- Organs competents per a la ordenació, la instrucció i la concessió.
El responsable de la instrucció del procediment per a 1'atorgament de les subvencions
previstes en la presen! convocatoria será el Regidor delegat de 1'Area.
Abans d'efectuar per part de la Comissió la concessió de la subvenció els técnics de
1'Ajuntament inspeccionaran la realització efectiva del trebails i, si s'escau, informará
favorablement la concessió de la subvenció.
Lavaluació de les sol-licituds presentades ['efectuará la Comissió Qualificadora
constituida i que es reunirá sí es necessari per estudiar els corresponents expedients
una vegada per trimestre, en confomnitat amb el que disposa 1'art. 22 de la Llei
38/2003, general de subvencions i que estará formada per les següents persones:
President/a:

Vocals:

Secretan:

L'Alcalde~President

El regidor corresponent de 1'Area.

Secretari/ária de la Corporació o funcionari/ária en qui delegui.

del procediment per a Fatorgament de lesLOrgan responsable de la resolució
subvencions será 1'Alcalde-President.
7,-Termini de resolució i notificado.
El termini per a la resolució i notificado de 1'atorgament de les subvencions es fará si
s'escau trimestralment.
8.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, inqressos o

recursos per a la mateixa fínalitat.
La subvendó atorgada será compatible amb qualsevol altra concedida per altres
admínistracions o ens públics o privats.
9.- Infraccions ¡ sancions.

En materia d'infraccions i sancions s'aplicará el que es disposa en el Títol IV de la Lleí
General de Subvencions i en el Tito! IV del seu Reglament.
10.- Publicitatsubvencions atorqades.
L'Ajuntament publicará les subvencions atorgades, amb indicació de^ó convocatoria,
e! programa i el crédit pressupostari al que s'¡mputen, així con^ els benefi^iaris,
quantitat concedida, en els mitjans que es detallen a continuac^ Página welp de
1'Ajuntament i en el Taulell d'anuncis de 1'AJuntament.
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11- Normativa d'aplicació.
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases son d'ap[ícació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Real Decret 887/2006, de 21
de julio! peí qual s'aprova el Reglament de la indicada Llei, les Bases d'execució del
Pressupost General de 1'exercid 2017, la Llei 40/2015, d'1d'octubre de Régim Jurídic
del Sector Públic i demás legislació concordant.
SEGON.- Sotmetre a trámit d'infonnació pública 1'aprovació de les referidos bases,
per terminí de 20 dies hábils comptats a partir de la publicado d'aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.

TERCER.- Si no es presenten reclamacions s'entenen definitivament aprovades ¡ es
procedírá a la seva publicació.
SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A APROVAC1Ó, S'APROVA PER UNANIIVHTAT
DELS REGIDORS PRESENTS (QUATRE REGIDORS).

"INTRODUCCIÓ PUNT DELIMITACIÓ INCENDIS.
Per part de 1'Alcalde-Presídent, es proposa aprovar en primer lloc la urgencia per
introduir aquest punt a 1'ordre del día.
S)aprova per unanimítat aquesta urgencia.

10.- DONAR COMPTE TANCAMENT EXERCICI.

11.- DONAR COMPTE DE DECRETS.
-Decrets aprovació factures.

-Decrets de subvencíons.

-Decret ¡licencies.

-Decret 1,5%.

-Decret Ínici restaurado legalitat urbanística.

12.- PRECS I PREGUNTES.
No h¡ ha .
S'aixeca la sessíó, essent les 21,30 MORES.
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