DEL DIA 21 DE GENER DE 2021

ALCALDE:
Marc Bigordà Prió

Als Garidells, essent les dinou hores i
trenta minuts del dia vint-i-ú de gener de
dos mil vint-i-ú, es reuneixen a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament el Ple de la
Corporació sota la presidència de l'Alcalde
Marc Bigordà Prió, i els regidors anotats al
marge, i assistits del Secretari Interventor
de la Corporació, als efectes de dur a
terme sessió pública extraordinària en
primera convocatòria segons l’ordre del dia
previst.

REGIDORS:

REGIDORS
QUE EXCUSEN
L’ASSISTÈNCIA
:-

ACTA DEL PLE

Marc Bigordà Prió (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 16/02/2021
HASH: e56e9a5b43cab24785b382b21d28a716

Jordi Gállego Paz
Roger Dueso Canals
Francisco Dols Nasarre
Isabel Souto Cayón

REGIDOR
S
ABSENTS:
-

SECRETARI
INTERVENTOR:
Francesc Pros i Francesch
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior de la sessió anterior.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
3. Adquisició terreny (Urbanització)
4. Adquisició terreny (solar costat del Castell)
5. Modificació de crèdit 1/2021
6. Modificació ordenança Contribucions especials
7. Modificació de les bases per la concessió de subvencions per l’arranjament de
façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes.
8. Modificació de les bases per la concessió de subvencions per l’assistència a llar
d’infants, realització d’estudis (infantil, universitari, educació especial...) i
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Francisco Pros Francesch (1 de 2)
Secretario/Interventor
Data Signatura: 16/02/2021
HASH: 816fd4fb9f97b3c9b7d4a7093474b557

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

incentivar la pràctica esportiva

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes anteriors de les sessions anteriors.
Tots els membres de la corporació han rebut les actes de les sessions anteriors.
Les actes es troben conforme i s’aproven per unanimitat.

Els decrets transcrits es troben conformes. Aquests s’han de ratificar i que s’han
reproduït en aquest Acta, el Ple de la corporació els troba conforme i s’aproven per
unanimitat.
3.- Adquisició terreny (Urbanització)
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:
<< PROPOSTA ACORD AL PLE
Expedient: 62/2020
Assumpte: Adquisició directa terreny urbanització
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DECRET 2021-0002 [Decret Convocatòria Ple Extraordinari 21.01.2021.doc]
DECRET 2021-0001 [Decret Baixa ICIO 2020]
DECRET 2020-0070 [DECRET Local Electoral 14.02.2021]
DECRET 2020-0069 [DECRET Propanga Electoral 14.02.2021]
DECRET 2020-0068 [DECRET ARXIU QUADRE CLASSIFICACIÓ]
DECRET 2020-0067 [DECRET Subvenció Façana]
DECRET 2020-0066 [Decret Alta-Baixa]
DECRET 2020-0065 [DECRET Alta-Baixa]
DECRET 2020-0064 [DECRET Alta-Baixa]
DECRET 2020-0063 [DECRET Alta-Baixa]
DECRET 2020-0062 [DECRET Alta-Baixa]
DECRET 2020-0061 [DECRET Alta-Baixa]
DECRET 2020-0060 [DECRET Alta-Baixa]
DECRET 2020-0059 [Resolució alcaldia inici expedient - adquisició terreny]
DECRET 2020-0058 [DECRET Retribucions personal]
DECRET 2020-0057 [DECRET Designació DPD]
DECRET 2020-0056 [11 -Contracte il·luminaria Nadal
DECRET 2020-0055 [DECRET Reparació Façana]
DECRET 2020-0054 [Resolució d'alcaldia - al·legació]

ACTA DEL PLE

2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.

ACORD DEL PLE
Resultant que aquesta alcaldia va incoar expedient per a l’adquisició onerosa i directa
de la parcel·la situada a la urbanització La Font de la Roca, amb número cadastral
2534409CF5623S0001WX, propietat del Sr. J.A.O., amb domicili al c/ Claramunt, de
Barcelona, amb codi postal 08030, amb NIF___, per la creació d’una zona verda de la
urbanització ja que és situa al mig de la urbanització, a més de la instal·lació de
l’enllumenat.

Vist que s’ha incorporat a l’expedient la documentació exigida als preceptes
anteriorment citats, i especialment la memòria justificada de la idoneïtat del bé per a
l’establiment d’una zona verda a la urbanització i per a la instal·lació de l’enllumenat
públic d’aquesta.
Vist que així mateix s’han incorporat els informes de secretaria i d’intervenció, de
conformitat amb els mateixos i en virtut de les atribucions que confereix l’apartat 10 de
la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP).
Per tot l’exposat, aquest Ple pren el següent,
ACORD
PRIMER. Adquirir per adjudicació directa la parcel·la situada a la urbanització La Font
de la Roca, amb número cadastral 2534409CF5623S0001WX, propietat del Sr. J.A.O,
per import de 45.000€.
SEGON. Notificar el present acord al propietari.
TERCER. Inscriure el bé adquirit a l’inventari municipal i al registre de la propietat.
QUART. S’autoritza a l’Alcalde-president a fer els tràmits necessaris i signat els
documents adients. >>
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

www.elsgaridells.cat

Av. Catalunya 2, Els Garidells. 43153 (Tarragona). Tel. 977625230 ajuntament@elsgaridells.cat

Codi Validació: 73SXTEQ6HTH2P4TDEXWFX7TWP | Verificació: https://elsgaridells.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 23

Atès que l’article 27 del Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el
reglament general de la llei de patrimoni de les Administracions Públiques (RGLPAP),
regula la documentació i procediment d’adquisició directa de béns immobles i drets
sobre els mateixos

ACTA DEL PLE

Considerant que el mateix article en el seu punt tercer permet l’adquisició directa de
béns immobles quan així s’acordi per les peculiaritat de la necessitat a satisfer, les
condiciones del mercat immobiliari, la urgència de l’adquisició resultant
d’esdeveniments imprevisibles o l’especial idoneïtat del bé.

Número: 2021-0002 Data: 16/02/2021

Considerant que l’article 206.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (TRLMRLC),
atribueix als ens locals capacitat jurídica plena per adquirir tot tipus de béns i drets i
per a posseir-los, i també per exercir les accions i els recursos procedents en defensa
del seu patrimoni.

4.- Adquisició terreny (solar costat del Castell).
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:
<< PROPOSTA ACORD AL PLE
Expedient: 04/2021
Assumpte: Adquisició magatzem c/ Sant Jaume – Núria Martorell

Considerant que el mateix article en el seu punt tercer permet l’adquisició directa de
béns immobles quan així s’acordi per les peculiaritat de la necessitat a satisfer, les
condiciones del mercat immobiliari, la urgència de l’adquisició resultant
d’esdeveniments imprevisibles o l’especial idoneïtat del bé.
Atès que l’article 27 del Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el
reglament general de la llei de patrimoni de les Administracions Públiques (RGLPAP),
regula la documentació i procediment d’adquisició directa de béns immobles i drets
sobre els mateixos.
Vist que s’ha incorporat a l’expedient la documentació exigida als preceptes
anteriorment citats, i especialment la memòria justificada de la idoneïtat del bé per a
l’establiment d’una zona verda a la urbanització i per a la instal·lació de l’enllumenat
públic d’aquesta.
Vist que així mateix s’han incorporat els informes de secretaria i d’intervenció, de
conformitat amb els mateixos i en virtut de les atribucions que confereix l’apartat 10 de
la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP).
Per tot l’exposat, aquest Ple pren el següent,
ACORD
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Considerant que l’article 206.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (TRLMRLC),
atribueix als ens locals capacitat jurídica plena per adquirir tot tipus de béns i drets i
per a posseir-los, i també per exercir les accions i els recursos procedents en defensa
del seu patrimoni.

Codi Validació: 73SXTEQ6HTH2P4TDEXWFX7TWP | Verificació: https://elsgaridells.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 23

Resultant que aquesta alcaldia va incoar expedient per a l’adquisició onerosa i directa
de l’immoble situat al carrer prolongació Sant Jaume de 524 m2, procedent de
l’agrupació de la finca cadastral 3234322CF5633E0001YY (209 m2) i part de la
3234323CF5633E0001GY (315
m2).
Terreny
amb
referència
cadastral
3234322CF5633E0001YY, propietat de N.M, amb domicili al c/ La Torre, dels
Garidells, CP 43153, amb NIF___, per a l’adquisició d’uns magatzems únics i
peculiars per la seva antiguitat.

ACTA DEL PLE

ACORD DEL PLE

PRIMER. Adquirir per adjudicació directa l’immoble situat al carrer prolongació Sant
Jaume de 524 m2, procedent de l’agrupació de la finca cadastral
3234322CF5633E0001YY (209 m2) i part de la 3234323CF5633E0001GY (315 m2)
propietat de N.M., amb NIF___, per import de 27.000€.
SEGON. Notificar el present acord al propietari.
TERCER. Inscriure el bé adquirit a l’inventari municipal i al registre de la propietat.
QUART. S’autoritza a l’Alcalde-president a fer els tràmits necessaris i signat els
documents adients. >>

<< PROPOSTA D’ACORD AL PLE
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT núm. 1/2021, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Atès que s’ha plantejat efectuar un modificació de crèdit per atendre les necessitats de
les despeses ordinàries i d’inversió de l’exercici 2021, a nivell de vinculació jurídica
d’aplicació pressupostària i de programa.
Vist el que determina l’art. 169 amb relació al 164 i següents de la Llei 2/2004 del Text
Refós de les Hisendes Locals.
Atès que la modificació per aplicació per transferència de crèdit, s’adequa al legalment
estipulat i a les necessitats de l’Ajuntament.
Considerant que per fer les transferències de crèdit, no afecta a l’estipulat a la Llei
d’Estabilitat Pressupostària i el seu reglament.
Per tot l’exposat s’informa favorablement de la modificació de crèdit per transferència
de crèdit


Modificació de crèdit per transferència de crèdit:
Aplicació
Progr.

Econòmica

600

60000

Descripció

Crèdits
inicials

Crèdit
extraordinari

Crèdits

Adquisició
terreny

0

30.000

30.000

30.000

30.000

TOTAL

finals
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L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:
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5.- Modificació de crèdit 1/2021

Número: 2021-0002 Data: 16/02/2021

La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

La disposició d’aquests crèdits aniran a càrrec del Romanent de Tresoreria previst pel
2021 per l’import de la suma de la columna dels crèdits extraordinaris.
Pel que fa a les bases d’execució del pressupost, es modifica la base num.9
d’indemnització als càrrecs electes en el següent sentit.
Alcaldia: increment de la retribució passant de 9450 euros a 11.340 euros. Aquest
càrrec no percebrà indemnització per assistència a plens.
Indemnitzacions per assistències a plens 250 euros amb un límit màxim de 2.250
euros.
La resta de retribucions previstes a la base queden anul·lades.
Al Ple es proposa:

TERCER.- Si no es produeixen al·legacions, que el present acord esdevingui definitiu,
en altre cas, previ al corresponent dictamen, que el Ple de la Corporació, resolgui.>>

La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

ACTA DEL PLE

SEGON.- Fer la corresponent publicació de l’acord al BOP de Tarragona i donar-ne
compte a l’àrea de comptabilitat.

Número: 2021-0002 Data: 16/02/2021

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 1/2021

6.- Modificació ordenança Contribucions especials

<<PROPOSTA ACORD AL PLE
Expedient: 136/2020
Assumpte: Ordenança fiscal contribucions especials
ACORD DEL PLE
Vist l’informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable i vist
el projecte d’ordenança fiscal de contribucions especials que es va lliurar.
Conforme a l’article 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i amb l'article 178 del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, el Ple d’Aquest Ajuntament,
ACORDA
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L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:

PRIMER. Aprovar l’ordenança fiscal de contribucions especials, d’acord amb la
proposta transcrita seguidament:

ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
ARTICLE 1. Fonament i Objecte

1. Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l'obtenció
d'un benefici o d'un augment de valor dels béns per part del subjecte passiu
com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o
ampliació de serveis públics de caràcter municipal per part d'aquest
Ajuntament.
2. Les contribucions especials es fundaran en la mera realització de les
obres o en l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat
anterior i la seva exacció serà independent del fet de què el subjecte passiu
faig ús efectiu d'unes o unes altres.
ARTICLE 3. Obres i Serveis Municipals
1. Tindran la consideració d'obres i serveis municipals:
a) Els que realitzi l'Ajuntament dins de l'àmbit de les seves competències
per complir les finalitats que li estiguin atribuïts, excepció feta dels quals aquell
executi a títol d'amo dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi l'Ajuntament per haver-li estat atribuïts o delegats per
altres Entitats Públiques i aquells la titularitat dels quals hagi assumit d'acord
amb la Llei.
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ARTICLE 2. Fet Imposable
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Les contribucions especials són Tributs de caràcter finalista i el producte
de la seva recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de
l'obra o de l'establiment, o ampliació del servei amb motiu dels quals haguessin
estat establerts i exigits.

ACTA DEL PLE

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles
15 a 19 i 34.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament regula per la
present Ordenança contribucions especials per la realització d'obres o per
l'establiment o ampliació de serveis municipals.

c) Els que realitzin altres Entitats Públiques, o els concessionaris
d'aquestes, amb aportació econòmica de l'Ajuntament.
2. No perdran la consideració d'obres o serveis municipals els
compresos en la lletra a) del nombre anterior, encara que siguin realitzats per
Organismes Autònoms o Societats Mercantils la capital social de les quals
pertanyi íntegrament a l'Ajuntament, per concessionaris amb aportació
municipal o per Associacions de contribuents.

ARTICLE 4. Objecte de la Imposició

— Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució
d'aigua, de xarxes de clavegueram i desguassos d'aigües residuals.
— Per l'establiment o substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de
xarxes de distribució d'energia elèctrica.
— Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places ja
obertes i pavimentades, així com la modificació de les rasants.
— Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de reg de les
vies públiques urbanes.

ACTA DEL PLE

— Per l'obertura de carrers i places, i la primera pavimentació de les
calçades.

Número: 2021-0002 Data: 16/02/2021

L'Ajuntament podrà acordar la imposició i l'ordenació de contribucions
especials, sempre que es donin les circumstàncies conformadores del fet
imposable establertes en l'article 2 d'aquesta Ordenança:

— Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la
irrigació de finques.
— Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit,
conducció i depuració d'aigües per al proveïment.
— Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i
col·lectors generals.
— Per la plantació d'arbrat als carrers i places, així com per la
construcció i ampliació de parcs i jardins que siguin d'interès per a un
determinat barri, zona o sector.
— Pel desmuntatge, terraplenat i construcció de murs de contenció.
— Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de
xarxes i canonades de distribució d'aigua, gas i electricitat, així com perquè
siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i informació.
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— Per l'establiment o ampliació del servei d'extinció d'incendis.

— Per la realització, l'establiment o l'ampliació de qualssevol altres
obres o els serveis municipals.

ARTICLE 5. Subjectes Passius
1. Són subjectes passius de les contribucions especials les persones
físiques i jurídiques i les Entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, especialment beneficiades per
la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels serveis locals que
originin l'obligació de contribuir.

ARTICLE 6. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres
persones o entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els
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a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o
ampliació de serveis que afectin béns immobles, els propietaris d'aquests.
b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o
ampliació de serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones
o les Entitats titulars d'aquestes.
c) En les contribucions especials per establiment o ampliació dels
serveis d'extinció d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les
companyies d'assegurances que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el
terme municipal.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries
subterrànies, les empreses subministradores que hagin d'utilitzar-les.
3. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en
compte a l'efecte de determinar la persona obligada al pagament, tot i que en
l'acord concret d'ordenació figuri com a subjecte passiu qui el sigui amb
referència a la data de la seva aprovació i de què en aquest hagués anticipat el
pagament de quotes. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en
l'acord concret d'ordenació, i hagi estat notificada d'això, transmeti els drets
sobre els béns i explotacions que motiven la imposició en el període comprès
entre l'aprovació i el naixement de la meritació, estarà obligada a donar trasllat
a l'Administració de la transmissió efectuada dins del termini d'un mes des de la
data d'aquesta i, si no ho fes, aquesta Administració podrà dirigir l'acció per al
cobrament, contra qui figurava com a subjecte passiu en aquest expedient.

ACTA DEL PLE

2. A l'efecte del que es disposa a l'apartat anterior, es consideraran
persones especialment beneficiades:

obligats tributaris1 de l'article 35.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà
sempre subsidiària.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari
s'estarà a allò que s'ha fixat, respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Es consideraran finques amb façana a la via pública tant les que estan
construïdes coincidint amb l'alineació exterior de la illa com les quals estan
edificades en blocs aïllats, sigui com sigui la seva situació respecte a la via
pública que delimita aquesta illa i sigui com sigui l'objecte de l'obra. Per tant, la
longitud de la façana haurà de mesurar-se en aquests casos segons la del
solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació,
reculada, patis oberts, zones de jardí o espais lliures.
Quan dues façanes formin un xamfrà o s'uneixin formant una corba, es
consideraran, a l'efecte del mesurament de la longitud de la façana, la meitat de
la longitud del xamfrà o la meitat de la corba, que se sumaran a les longituds de
les façanes immediates.
b) Si es tracta de l'establiment i millora de serveis d'extinció d'incendis,
podran ser distribuïdes entre les Entitats o Societats que cobreixin el risc per
béns situats en el Municipi de la imposició, proporcionalment a l'import de les
1 Són obligats tributaris, entre altres:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Els contribuents.
Els substituts del contribuent.
Els obligats a realitzar pagaments fraccionats.
Els retenidors.
Els obligats a practicar ingressos a compte.
Els obligats a repercutir.
Els obligats a suportar la retenció.
Els obligats a suportar els ingressos a compte.
Els successors.
Els beneficiaris de supòsits d'exempció, devolució o bonificacions tributàries, quan no tinguin la condició de
subjectes passius.
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a) Amb caràcter general s'aplicaran conjunta o separadament, com a
mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva
superfície, el volum edificable d'aquests i el valor cadastral a l'efecte de l'Impost
sobre Béns Immobles.

ACTA DEL PLE

1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre
els subjectes passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i
serveis, amb subjecció a les següents regles:

Número: 2021-0002 Data: 16/02/2021

ARTICLE 7. Quota Tributària

cosines recaptades l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada
subjecte passiu fos superior al 5% de les cosines recaptades per aquest,
l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva total amortització.
c) En el cas de construcció de galeries subterrànies, l'import total de la
contribució especial serà distribuït entre les companyies o empreses que hagin
d'utilitzar-les en raó a l'espai reservat a cadascuna o en proporció a la total
secció d'aquestes, tot i que no les usin immediatament.
2. Una vegada determinada la quota a satisfer, la Corporació podrà
concedir, a sol·licitud del subjecte passiu, el fraccionament o l'ajornament
d'aquella per un termini màxim de cinc anys.

1. Les contribucions especials es reporten al moment en què les obres
s'hagin executat o el servei hagi començat a prestar-se. Si les obres anessin
fraccionables, la meritació es produirà per a cadascun dels subjectes passius
des que s'hagin executat les corresponents a cada tram o fracció de l'obra.
2. Sense perjudici del que es disposa a l'apartat anterior, una vegada
aprovat l'Acord concret d'imposició i ordenació, l'Ajuntament podrà exigir a
compte el pagament de les contribucions especials en funció de l'import del
cost previst per a l'any següent. No podrà exigir-se la bestreta d'una nova
anualitat sense que hagin estat executades les obres per les quals es va exigir
la corresponent bestreta.
3. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o
iniciada la prestació del servei, haurà de procedir-se a determinar els seus
subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, girant les
liquidacions que procedeixin i compensant, com a lliurament a compte, els
pagaments anticipats que s'hagin efectuat.
4. Si els pagaments a compte han estat realitzats per persones que no
tenen la condició de subjecte passiu en la data de la meritació del Tribut, o bé si
aquests pagaments excedeixen la quota individual definitiva que els correspon,
l'Ajuntament haurà de practicar d'ofici la pertinent devolució.

ARTICLE 10. Normes de Gestió
www.elsgaridells.cat
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ARTICLE 9. Meritació

ACTA DEL PLE

Donada la naturalesa de les contribucions especials regulades en
aquesta Ordenança General, l'Ajuntament no reconeixerà altres exempcions o
les bonificacions que aquelles que vengen imposades per disposicions amb
rang de Llei o per Tractats o Convenis Internacionals.

Número: 2021-0002 Data: 16/02/2021

ARTICLE 8. Exempcions i Bonificacions

1. L'exacció de les contribucions especials precisarà la prèvia adopció
de l'Acord d'imposició en cada cas concret.
2. L'Acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment d'un servei
que hagi de pagar-se mitjançant contribucions especials no podrà executar-se
fins que s'hagi aprovat l'ordenació concreta d'aquestes.

6. En el cas que l'Acord concret d'ordenació no fos aprovat per una
d'aquestes Entitats, quedarà sense efecte la unitat d'actuació, adoptant
separadament cadascuna d'elles les decisions que procedeixin.

ARTICLE 11. Associació Administrativa de Contribuents
1. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o
l'establiment i l'ampliació dels serveis promoguts pel Municipi, podran constituirse en Associacions administratives de contribuents en el període d'exposició al
públic de l'Acord d'ordenació de les contribucions especials i promoure la
realització d'obres o l'establiment o l'ampliació dels serveis per l'Ajuntament,
comprometent-se a sufragar la part que correspongui aportar a aquest quan la
seva situació financera no ho permetés, a més de la qual els correspongui
segons la naturalesa de l'obra o servei.
2. Per a la constitució de les Associacions administratives de
contribuents, l'Acord haurà de ser pres per la majoria absoluta dels afectats,
sempre que representin, almenys, els dos terços de les quotes que hagin de
satisfer-se.
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5. Quan aquest Municipi col·labori amb una altra Entitat Local en la
realització d'obres o l'establiment o l'ampliació de serveis, i sempre que
s'imposin contribucions especials, la seva gestió i la recaptació es farà per
l'Entitat que prengui al seu càrrec la realització de les obres o l'establiment o
l'ampliació dels serveis, sense perjudici de què cada Entitat conservi la seva
competència respectiva amb vista als Acords d'imposició i d'ordenació.

ACTA DEL PLE

4. Una vegada adoptat l'Acord concret d'ordenació de contribucions
especials, i determinades les quotes a satisfer, aquestes seran notificades
individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili anessin
coneguts i, en defecte d'això, per edictes. Els interessats podran formular
recurs de reposició davant l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència
de les contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les
persones especialment beneficiades o les quotes assignades.

Número: 2021-0002 Data: 16/02/2021

3. L'Acord d'ordenació serà d'inexcusable adopció i contindrà la
determinació del cost previst de les obres i serveis, de la quantitat a repartir
entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'Acord d'ordenació concret
o Ordenança reguladora es remetrà en les altres qüestions a la present
Ordenança fiscal general reguladora de les contribucions especials

ARTICLE 12. Infraccions i Sancions
En tot el referent a infraccions i sancions, serà d'aplicació la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i
següents, així com les seves disposicions de desenvolupament, segons el que
es disposa en l'article 11 el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte.

La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

7.- Modificació de les bases reguladores per la concessió de subvencions per
l’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes.
L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:
<<PROPOSTA ACORD AL PLE
Expedient: 20/2021
Assumpte: Subvencions atorgades per part de la corporació local
www.elsgaridells.cat
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SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d’aquest en el tauler d’anuncis i el Butlletí Oficial de la Província, per termini
de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les
reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, estarà a disposició en la seu
electrònica, https://elsgaridells.eadministracio.cat/

ACTA DEL PLE

En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa
en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques,
així com en l'Ordenança Fiscal General aprovada per aquest Ajuntament.

Número: 2021-0002 Data: 16/02/2021

ARTICLE 13. Legislació Aplicable

Bases subvencions que concedeix l’Ajuntament. Façanes i tanques.

ACORD DEL PLE
Atès a la voluntat d’aquesta corporació de concedir ajudes per actuacions
d’arranjament de façanes en mal estat, façanes de nova construcció i tancament de
parcel·les urbanes, per provisió d’alcaldia, la secretaria ha emès el corresponent
informe sobre el procediment i la legislació aplicable a seguir per aprovar les bases
reguladores de la convocatòria.
Vist el projecte de bases i realitzada la tramitació legalment establerta, i de conformitat
amb els articles del 118 a 129 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), es proposta al Ple
l’adopció dels següents,

Seran d'aplicació a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la indicada Llei, així com les Bases d'Execució del
Pressupost General de l’Ajuntament.

1.- Objecte.
L'objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el
procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i
justificació d’ajudes que atorgui l'Ajuntament per actuacions d’arranjament
de façanes en mal estat, façanes de nova construcció i tancament de
parcel·les urbanes; dins d’aquest concepte estan:
- Quan la paret doni directament a la via pública (habitatges sense tanca
tindran la mateixa consideració).
- En els habitatges unifamiliars amb tanca, únicament serà subvencionable
la tanca que dona a la via pública.
- Les tanques, naus i façanes de granges, sempre que estiguin en sol urbà i
www.elsgaridells.cat
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BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER
A LA CONCESSIÓ D’AJUDES INDIVIDUALS PER ACTUACIONS
D’ARRANJAMENT DE FAÇANES EN MAL ESTAT, FAÇANES DE NOVA
CONSTRUCCIÓ I TANCAMENT DE PARCEL·LES URBANES.
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PRIMER. Aprovar inicialment les bases particulars reguladores de la convocatòria per
a la concessió d’ajudes individuals per actuacions d’arranjament de façanes en mal
estat, façanes de nova construcció i tancament de parcel·les urbanes. Les quals
literalment estableixen:

ACTA DEL PLE

ACORDS

donin a la via pública.
Aquestes bases no s’estableixen en règim de concurrència competitiva,
obligant-se l’Ajuntament en cada convocatòria ha tenir crèdit adequat i
suficient per atendre les peticions.

2.- Consignació pressupostària.
El pressupost màxim per cada tipus de subvenció anirà a càrrec de la
partida pressupostària del Capítol IV del Pressupost de Despeses, que es
titula “Rehabilitar façanes”.

La subvenció consistirà en una quantitat que suposarà el 50% de l’import
dels treballs, si es tracta de façanes; i del 20%, si es tracta de tancament de
parcel·les urbanes, calculant dit import amb els mòduls que s’esmenten a
continuació:

Arranjament de façanes d’habitatges (nova construcció i/o rehabilitació) i
granges/naus en zona urbana que donen directament a via pública:

ACTA DEL PLE

3.- Quantia.

Número: 2021-0002 Data: 16/02/2021

En el supòsit que el nombre de sol·licituds excedís de les disponibilitats
econòmiques assenyalades, s’atendran les sol·licituds presentades fins la
consignació pressupostària, per l’ordre de presentació en el registre general
d’entrada d’aquest Ajuntament.

- Treballs de repicar i arrebossar, 10 euros/m2, fins a un màxim de 1.000
euros.

Tanques:
- Pintar: 5,00 Euros/metro lineal, màxim 500,00 Euros.
- Altres actuacions: 10,00 Euros/metro lineal, màxim 1.000,00
Euros.

4.- Beneficiàries.
Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques o
jurídiques propietàries d’immobles ubicats al terme municipal dels Garidells
que acreditin documentalment aquestes actuacions.
No podran ser beneficiari qui tingui obert un expedient de disciplina urbanística
sobre l’immoble en el qual es farà l’actuació, així com els deutors amb la
www.elsgaridells.cat
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- Treballs i material de pintura: 5 euros/m2, màxim de 500 euros.

hisenda municipal.

5.- Sol·licituds de documentació a presentar.
La sol·licitud, segons el model que es facilitarà a les oficines de l’Ajuntament
i/o a la pàgina web municipal, es presentarà al registre general de la
corporació.
En aquesta petició constaran les dades personal dels sol·licitants i la
descripció de les obres a fer, així com un certificat del nº de compte
bancària.

6.- Òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la concessió.
El responsable de la instrucció del procediment per l’atorgament de les
subvencions previstes en la present convocatòria serà el regidor delegat de
l’àrea o l’alcalde.
Abans d’efectuar per part de la Comissió la concessió de la subvenció, els
tècnics de l’Ajuntament inspeccionaran la realització efectiva del treballs i, si
s’escau, informaran favorablement la concessió de la subvenció.
L’avaluació de les sol·licituds presentades l’efectuarà la comissió
qualificadora constituïda i que es reunirà si és necessari per estudiar els
corresponents expedients una vegada per trimestre, en conformitat amb el
que disposa l'art. 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions i que estarà
formada per les següents persones:
President/a:

L’Alcalde-President

Vocals:

El regidor corresponent de
l’Àrea.
Secretari/ària de la Corporació o
funcionari/ària en qui delegui.

Secretari:
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Acabats els treballs i prèvia presentació de la factura en les oficines
municipals, l’interessat sol·licitarà la inspecció dels serveis tècnics
municipals. A aquest efecte els tècnics de l’Ajuntament inspeccionaran la
realització efectiva del treball per poder informar prèviament a l’atorgament
de la subvenció.

ACTA DEL PLE

Els treballs autoritzats s’hauran d’iniciar i finalitzar en el termini indicat a la
llicència d’obres concedida, sempre amb la comprovació dels treballs per
part dels serveis tècnics municipals.

Número: 2021-0002 Data: 16/02/2021

Una vegada presentada la sol·licitud i informada pels serveis tècnics
municipals, el sol·licitant rebrà la llicència municipal atorgada per començar
els treballs.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de
les subvencions serà l’Alcalde-President.

7.- Termini de resolució i notificació.
El termini per a la resolució i notificació de l’atorgament de les subvencions
es farà si s’escau trimestralment.

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV
de la Llei General de Subvencions i en el Títol IV del seu Reglament.

10.- Publicitat de les subvencions atorgades.
L’Ajuntament publicarà les subvencions atorgades, amb indicació de la
convocatòria i el programa, així com els beneficiaris i la quantitat concedida
a la pàgina web de l’Ajuntament.

11- Normativa d’aplicació.
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases són d’aplicació la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Real Decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei,
les Bases d’execució del Pressupost General de l'exercici 2018, Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i demés legislació concordant.
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d’aquest en el tauler d’anuncis i el Butlletí Oficial de la Província, per termini
de com a mínim de vint dies, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i
plantejar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, estarà a disposició en la
seu electrònica, https://elsgaridells.eadministracio.cat/. I publicar una referència en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 124 del ROAS.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3
www.elsgaridells.cat
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ACTA DEL PLE

9.- Infraccions i sancions.
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La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens públics o privats.
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8.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sense necessitat de nou acord.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte. >>

La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

8.- Modificació del reglament per la concessió de subvencions per l’assistència a
llar d’infants, realització d’estudis (infantil, universitari, educació especial...) i
incentivar la pràctica esportiva.

Assumpte: Subvencions atorgades per part de la corporació local
Bases subvencions que concedeix l’Ajuntament. Ajudes individuals.

ACORD DEL PLE
Atès a la voluntat d’aquesta corporació de concedir ajudes individuals per l’assistència
a la llar d’infants, centres de dia, residències i/o similars, per a la realització d’estudis
entre grups compresos des d’educació infantil fins a estudis universitaris, màster i
educació especial i per a incentivar la pràctica esportiva per provisió d’alcaldia, la
secretaria ha emès el corresponent informe sobre el procediment i la legislació
aplicable a seguir per aprovar les bases reguladores de la convocatòria.
Vist el projecte de bases i realitzada la tramitació legalment establerta, i de conformitat
amb els articles del 118 a 129 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), es proposta al Ple
l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió d’ajudes individuals. Les quals literalment estableixen:
BASES RECULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ
D’AJUDES INDIVIDUALS.

Seran d'aplicació a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
www.elsgaridells.cat
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<< PROPOSTA ACORD PLE

Número: 2021-0002 Data: 16/02/2021

L’Alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta que literalment diu:

s’aprova el Reglament de la indicada Llei, així com les bases d'execució del
pressupost general de l’Ajuntament.

1.- Objecte
L'objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el
procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i
justificació d’ajuts que atorgui l'Ajuntament per a empadronats i residents al
municipi dels Garidells, pels següents conceptes:

-

ASSISTÈNCIA A LLAR D’INFANTS,
RESIDÈNCIES I/O SIMILARS.

-

REALITZACIÓ D’ESTUDIS ENTRE GRUPS COMPRESOS DES
D’EDUCACIÓ INFANTIL FINS A ESTUDIS UNIVERSITARIS,
MÀSTERS I EDUCACIÓ ESPECIAL.

-

INCENTIVAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA.

2.- Consignació pressupostària
La despesa computable anirà a càrrec de les partides pressupostàries
corresponents, incloses al pressupost de despeses de cada anualitat que
serà el límit màxim d’aportació municipal
En el supòsit que el nombre de sol·licituds excedís de les disponibilitats
econòmiques assenyalades, s’atendran les sol·licituds presentades fins la
consignació pressupostària, per l’ordre de presentació en el registre general
d’entrada d’aquest Ajuntament.

3.- Quantia

-

Per assistència a llars d’Infants, centres de dia, residències i/o similars.

La quantitat màxima serà de 240 euros per persona física, sempre que es
justifiqui un import pagat igual o superior a 480 euros anuals; en cas d’ésser
un import inferior, serà el 50% de l’import justificat, essent la quantia màxima
la de 240 euros.

-

Per realitzar estudis d’educació infantil fins a universitaris.

Alumnes d’educació infantil, educació primària, educació secundària, així
com cicles formatius la quantitat és de 180 euros.
Alumnes que realitzin estudis universitaris, màsters o educació especial, la
quantitat és de 240 euros.

-

Per la pràctica esportiva.
www.elsgaridells.cat
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La quantitat serà de 120 euros per persona física, sempre que es justifiqui
un import pagat igual o superior a 240 euros anuals; en cas d’ésser un
import inferior, serà el 50% de l’import justificat, essent la quantia màxima la
de 120 euros.

4.- Despeses subvencionables

-

Per assistència a llars d’infants, residències, centres de dia i/o altres
similars

-

Per la pràctica esportiva:
Es consideren despeses subvencionables aquelles que comportin la pràctica
de l’esport per la persona física que s’acreditarà per la presentació dels
documents justificatius de pagaments de quotes per la pràctica de l’esport.

5.- Beneficiàries.
Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes: les persones empadronades i
residents al municipi dels Garidells que acreditin documentadament que
puguin ser beneficiaris segons les bases concretes de cada subvenció.
No podran ser beneficiaris els deutors amb la hisenda municipal.

6.- Sol·licituds i documentació a presentar.
La sol·licitud ha d’incloure com a mínim el següent:
- Dades personals.
- Fotocòpia del D.N.I. de l’interessat/a. En cas de ser menor d’edat,
també posar-hi la fotocòpia del representant legal.
- Documents
justificatius
subvencionables.

del

pagament

de

les

despeses

- Número de compte bancari on es vol rebre l’ingrés de la subvenció.
La presentació de la sol·licitud de subvenció significa la plena acceptació de
www.elsgaridells.cat
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Per realitzar estudis d’educació infantil fins a universitaris.
Es consideren despeses subvencionables l’adquisició de llibres o material
escolar, la matrícula i les despeses de transport.

ACTA DEL PLE
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Es consideren despeses subvencionables aquelles que comportin la
assistència a llar d’infants, residències, centres de dia i/o altres similars;
s’han de presentar el documents justificatius de pagaments de quotes per
l’assistència a aquests centres, tan siguin de naturalesa pública com de
naturalesa privada.

les presents bases.

7.- Lloc de presentació.
Les sol·licituds amb la documentació referida s’hauran de presentar al
registre general de l'Ajuntament, presencial o telemàticament.

8.- Termini presentació.
El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà des
del dia 1 al 20 de novembre de l’any en curs.

El responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en la present convocatòria serà el regidor de l’àrea o
l’alcalde.
L’avaluació de les sol·licituds presentades l’efectuarà la Comissió
Qualificadora constituïda, en conformitat amb el que disposa l'art. 22 de la
Llei 38/2003, general de subvencions i que estarà formada per les següents
persones:

President/a:

L’Alcalde-President

Vocals:

El regidor corresponent de l’Àrea.

Secretari:

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

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de
les subvencions serà l’Alcalde-President.
www.elsgaridells.cat
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En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es
requerirà al beneficiari, per escrit, la seva rectificació o les esmenes
necessàries, en el termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà que rebi
l’indicat escrit, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistida
la seva sol·licitud.

ACTA DEL PLE

9.- Rectificació defectes o omissions documentació.

11.- Termini de resolució i notificació.
El termini per a la resolució i notificació de l’atorgament de les subvencions
serà, com a màxim, de VINT DIES, a comptar des de la data de tancament
del període de presentació de sol·licituds, transcorregut l’esmentat termini
sense notificació de la resolució del procediment tramitat, la sol·licitud
s’entendrà desestimada.

12.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol
IV de la Llei General de Subvencions i en el Títol IV del seu Reglament.

14.- Publicitat subvencions atorgades.
L’Ajuntament publicarà les subvencions atorgades, amb indicació de la
convocatòria i el programa, així com els beneficiaris, quantitat concedida a
la pàgina web de l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

13.- Infraccions i sancions.
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La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens públics o privats.

Aquestes bases no s’estableixen en règim de concurrència competitiva,
obligant-se l’Ajuntament en cada convocatòria ha tenir crèdit adequat i
suficient per atendre les peticions.
En tot allò que no preveu expressament aquestes Bases és d’aplicació la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Real Decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei,
les Bases d’execució del Pressupost, la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i demés
legislació concordant.

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d’aquest en el tauler d’anuncis i el Butlletí Oficial de la Província, per termini
de com a mínim de vint dies, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i
plantejar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, estarà a disposició en la
www.elsgaridells.cat
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15.- Normativa d’aplicació.

seu electrònica, https://elsgaridells.eadministracio.cat/. I publicar una referència en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 124 del ROAS.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sense necessitat de nou acord.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte. >>

El Secretari-Interventor
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L’Alcalde-President

ACTA DEL PLE

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió a les vint hores i
quaranta minuts, de tot el qual s'estén la present acta que signa l'Alcalde, amb mi que
CERTIFICO.
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La proposta tal i com s’ha presentat es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

