ACTA PLENARI DE NATURALESSA ORDINARIA DE 12 DE FEBRER DE
2016.
HORA: 20,00 HORES a 21,30HORES.
LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.
H¡ assisteíxen:
-Marc Bjgordá Prió, alcalde del TSG-AM.
-Francesc Dols Nassarre, regidor de TSG-AM.
-Roger Dueso Cañáis, regidor de TSG-AM.
-Jordí Gallego Paz, regidor de TSG-AM.

-Jesús Duch Gatell, regidor de CIU.

Actúa com a Secretária-lnterventora en régim d'acumulació, Marta Cajide Barbeito.

l.-Proposta d'aprovació carácter ordinari de la sessió.
S'aprova per UNANIMITAT.
2.- Proposta d'aprovació d'actes.
S'aproven per UNANIMITAT.
3.- Proposta cfaprovació de bases reguladores per concessió cTajuts

económics individuals per a estudiants, anualitat 2016.
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
compresos des de educado infantil fins a estudis universitarís, másters i educado
especial.

Considerant els articles 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'aprovadó de subvencions,

ES PROPOSA al Pie de la Corporació, Fadopció deis següents A

PRIMER.- Aprovar les BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONCESSIO AJUTS IND1V1DUALS PER REALITZACIÓ D'ESTUDIS ENTRE

GRUPS COMPRESOS DES DE EDUCAC1Ó INFANTIL F1NS A ESTUDIS
UNIVERSITAR1S, MÁSTERS 1 EDUCACIÓ ESPECIAL.
El contingut d'aquestes Bases es el següent

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER REAUTZACIÓ D'ESTUDIS ENTRE GRUPS
COMPRESOS DES DE EDUCACIÓ INFANTIL FINS A ESTUD1S UNIVERSITAR1S,
MÁSTERS I EDUCACIÓ ESPECIAL.
Serán d'ap[icació 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, aba com les Bases d'Execució del Pressupost General de 1'Ajuntament per a
l'exerc¡Ci2016.
1.- Obiecte

Uobjecte de les presents Bases es definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per
a la soNicitud, íramítació, concessíó, cobrament i justificació D'AJUTS que atorgui ['AJuntament
deis Garidells per la realització d)estud¡s deis grups compresos des de educado infantil fins a
estudís universitaris, másters i educacíó especial.
Aquestes bases no s'estableixen en régím de concurrencia competitiva, obligant-se
1'Ajuntament en cada convocatoria ha de teñir crédit adequat i suficient per atendré les
petícions.
2.- Consianacio press_uoostária

El pressupost máxim anirá a carree de la partida pressupostária del Capítol IV del Pressupost
de despeses del pressuposí 2016, que es titula: Ajuts per estudiants per un import máxim de
4.400,00 Euros.

En el supósií de que e] nombre de sol-licituds excedís de les disponíbilitats económiques
assenyaiades, s'atendran les sol-licituds presentades fins la consignació pressupostária, per
Fordre de presentado en el Registre General cTEntrada cTaquestAjuntament
3.- Quantia

La quantiíat será la següent:
-Alumnes d'educació infantil, educació primaria, educació secundaria, així com cicles formatius
la quantiíat es de 125,00 Euros.
-Alumnes que realítzin estudis universiíaris, másters o educació especial, la quantitat es de
175,00 Euros.
4. Despeses subvencionables
4.1.Es consideren despeses subvencionables les següents:
-L'adquís¡ció de [libres de text o material escolar.
-La matrícula.

-Les despeses de transport.

4.2. Despeses no subvencionables:
No se subvencionaran despeses següents:
1. Despeses d'inversió, o sigui, materials/bens inventa na bles, que son aquells amb una
vida útil 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 inclós), i quan s'adquireixen per lots
¡ ei seu cost superi els 300,00 euros (IVA indos)
2. Els impostes 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 matricules i 1'adquisició de llibres de textos.
(L- Beneficiarles.
Podran ser beneficíáries cTaquests ajuts: les persones físiques empadronats i residents a
1'Ajuntament deis Garidells, que acrediten documentalment la realització de la despesa en el
conceptes sndicats.
7.~ Sol-licituds i documentació a aoortar.
7.1.S)ha d'adre^ar al Sr. Alcalde de 1'Ajuntament deis Garidells i ha d'incloure com a míním les
següents dades:
-Dades personáis.

-Fotocopia D.N.I. de la persona física sol-lícítant de la subvenció o del representant legal,
peí que fa ais menors d'edat.
-Documentsjustifícatius del pagament efe les matricules.
-Documentjustifícatius del pagament de llibres de íext ¡ adquisició de material,en factures a
nom de la persona sol-licitant o el represeníant 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 !a
presentado del no de compte del representant legal o tutor.
7.2.La presentado de la sol-Iicitud de subvenció significa la plena acceptació de les presents
Bases.

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

8.- Uoc de presentado.

Les sol-lícituds amb la documentació referida s'hauran de presentar

1'Ajuníament deis Garidells.
També es podran presentar en qualsevol deis llocs que preveu 1'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de régim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.
9.-Termini presentado.

El terminí de presentado de les soHicÍtuds, en única convocatoria, será des del día 1 al 30
de novembre de 2016, ambdós ¡nclosos.
10.- Rectíficació detectes o omissions documentado.
En cas que la documentado presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirá al
benefician, per escrit, la seva rectificació 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 així
s'entendrá per desístit de la seva sol-licitud.
11.- Oraans competents Der a la ordenació, la instrucció i la concessió.
El responsable de la ¡nstrucció del procediment per a 1'atorgament de les subvencions previstes
en la present convocatoria será el Regidor corresponení de 1'Área.
L'avaluació de les sol-licituds preseníades 1'efectuará la Comissió Qualificadora constituTda, en
confonnitat amb el que disposa 1'art. 22 de la Lleí 38/2003, general de subvencíons i que estará
formada per les següents persones:
President/a:
Vacáis:
Secretan:

LAIcalde-President
E! regidor con-esponent de 1'Area.
Secretari/ária de la Corporació o funcionarí/ária en qui delegui.

L'0rgan responsable de la resoluciá del procediment per a 1'atorgament de les subvencions
será 1'Alcalde-President.
12.- Termini de resolució i notificació.
El temniní 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 de! període de presentado de
sol-licítuds, transcorregut 1'esmentat termini sense notificado de la resolució del procediment
tramitat, la sol-licitud s'entendrá desestimada.
13," Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, aludes, inaressos o
recursos per a la mateixa fínalitat.

La subvenció atorgada será compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o priváis.
14.- Infraccions i sancions.

\

En materia cTinfraccions i sancions s'aplicará el que es disposa en e! Títo^lV d^Jj^ LIei Genera!
de Subvencions i en el Tito! IV del seu Reglament.

IS.-Publicitatsubvencionsatorciades.
L'Ajuntamenf publicará les subvencions atorgades, amb indicació de [a 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 ¡ en el
Taulell d'anuncis de 1'Ajuntament.
16-No rmativa d' aplicac i o.
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 dei Pressupost General de
1'exercici 2016, la LIei 30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions
Publiques i del ProcedimentAdministratiu Comú i demás legisiació concordant

SEGON." Sotmetre a trámit d)infomnació 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.- Si no es presenten reclamacions s'entenen definitivament aprovades i es
procedirá a la seva publicació.

SOTMÉS A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES.
4.- Proposta d'aprovació de bases per a la concessió d'ajuts económics
individuals per a 1'assisténcia de nens i nenes a llar d'infants, anualitat

2016.
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 a llar d'infants de naturalesa pública o privada de nens i nenes
empadronáis i residents a 1'Ajuntament deis Garidells.
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 pe!
que fa a 1'aprovació de subvencions,

ES PROPOSA al Pie de la Corporació, radopció deis següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar [es BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA

CONVOCATORIA PER A LA CONCESS1Ó AJUTS IND1V1DUALS PER
ASSISTÉNCIA A LLAR D'INFANTS DE NATURALESSA PUBLICA O PRIVADA.
El contingut cTaquestes Bases es el següent:

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER ASSISTÉNCIA A LLAR D'INFANTS DE
NATURALESSA PUBLICA O PRIVADA.
Serán d'apl¡cació a aquestos 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^Rtíglament St^ la
indicada Uei, així com les Bases d'Execució del Pressupost General df
1'exercici 2016.

l.-Objecte

Lobjecte de les presents Bases es definir el conjunt de condicions i el procedimenf a seguir per
a la sol-liciíud, tramitado, concessió, cobrament i justificació D'AJUTS que atorgui 1'AJuntament
deis Garidells per assisíéncia a llar d'infanís de naturalesa pública o privada de nens i nenes
empadronáis i residents a 1'Ajuntament deis Garidells.
Aquestes bases no s'estableíxen en régim de concurrencia competitiva, obligant-se
FAjuntamení en cada convocatoria ha de teñir crédlt adequat i suticient per atendré les
peticíons.

2.- Consiflnació pressypostária
La despesa computable anirá a carree de la partida pressupostária, inclosa al Pressupost de
despeses de 1'anuaiitat 2016, la qual es titula "ajuts per avis i infanís", amb una consignado
total de 3.000,00 Euros.
En el supósit de que el nombre de soHÍcituds excedís de les disponibilitats económiques
assenyalades, s;atendran les sol-licituds presentades fins la consignado pressupostária, per
1'ordre de presentació en el Registre General d'Entrada d;aquestAjuntament.
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'Ímportjustificat, essení la quantia máxima la de 500,00 Euros.
4._Deseeses 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 ['assisténcia a aquests Centres, tan siguí de naturalesa pública com de naturalesa
privada.

4.2. Despeses no subvencionables:
No se subvencionaran despeses següents:
1. Despeses d'invers¡ó, o sigui, materials/bens inventariables, que son aquells amb una vida
útil que va mes enllá cTun any, que poden ser susceptibles d'amortitzac¡ó i que no es
consumeixen integrament dintre de 1'activitaí subvencionada, i a mes a mes quan el seu
valor unitari siguí 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 indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensado.
3. Les despeses bancáries.

5.- Desoeses/costos que cobreix la subvenció: directes i ¡ndirectes
Les despeses corresponents al pagament de quoíes per assisténcia Llar dtnfants, tan sigui de
naturalesa pública com de naturalesa privada. Aquesta despesa s'haurá de realitzar en
l'anua[¡tat2016.
6.- Beneficiarles.

Podran ser beneficiarios d'aquests ajuts: els nens i nenes emp^d/onats i \residents a.
1'Ajuntament deis Garidells, que acrediten documentalment assisténcia/á^quests centres.

No podran esser beneficiaris: Els deutors amb la Hisenda municipal.
7.- SoHicituds i documentació a_aportar,
7.1.3'ha d'adre?ar al Sr. Alcaide de 1'Ajuntament deis Garidells i ha d'incloure com a mínim les
següents dades:
- Dades personáis.
- 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 2016.
- Certificat del no de compte bancária.
7.2.La presentado de ia sol-lícitud de subvenció significa la plena acceptació de les presents
Bases.

7.3.La presentado deis documents detalláis será condició necessária per a la tramitació de la
soHicitud.
8.- Lloc de presentado.

Les sol-licituds amb la documentado referida s'hauran de presentar al Registre General de
1'Ajuntament deis Garidells.
També es podran presentar en qualsevol deis llocs que preveu 1'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de régim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.
9-- Temnini presentado.

El termini de presentado de les sol-licituds, en única convocatoria, será des del dia 1 al 30
de novembre de 2016, ambdós ¡nclosos.
10.- Rectificado defectes o omissions documentado.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirá ai
benefician, per escrit, la seva rectificació o les esmenes necessáríes, en el tenníni de deu dies
hábils, a partir de 1'endemá que rebí 1'indicat escrit, amb la indicació que si no ho fa així
s'entendrá per desistit de la seva sol-licitud.
11.- Oraans competents per a la ordenacíó, la instrucció i la concessió.
E! responsable de la instrucció del procedíment per a 1'atorgament de [es subvencions previstes
en la present convocatoria será el Regidor de 1'Area.
L'avaluació de les soHicituds presentades 1'efectuará la Comissió Qualifícadora constituida, en
conformitat amb el que disposa ['art. 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions i que estará
formada per les següents persones:
President/a:
VocaSs:
Secretan;

LAIcalde-President
El regidor corresponent de 1'Area.
Secretarí/ária de la Corporació o funcionari/ária en cyí\ deiegui.

L'0rgan responsable de la resolució del procediment per a 1'aíorgament de les subvencions
será 1'Alcalde-President.
12.- Termini de resolució i notifícació .
El temniní 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 període de presentado de
sol-licituds, transcorreguí 1'esmentat termini sense notificació de la resoiució del procediment
tramitat, la soMicitud s;entendrá desestimada.
13.-. Compatibilitat o incompatibjlitat amb altres subvencions, aiudes, ¡naressos o
recursos per a la mateixa fínalitat
La subvenció atorgada será compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o priváis.
14.- Infraccíons i 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
15.- Publicitatsubvencions atorqades.
L'A]uníament publicará les subvencions atorgades, amb ¡ndicació 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 i'Ajuntament i en el
Taulell d'anuncis de 1'Ajuntament.
16- Normativa cTaplicació.
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases son d'aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencíons; 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
Fexercici 2016, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions
Publiques i del ProcedimentAdministratiu Comú i demés legislació concordant.

SEGON.- Sotmetre a trámít 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
Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.
TERCER.- Si no es presenten reclamacions s'entenen definitivament aprovades i es
procedirá a la seva publicació.

SOTMÉS A VOTAC1Ó, S'APROVA PER UNANIMITAT DELS I^MBRES.

\

5.- Proposta cTaprovació de bases per a la concessió d'ajuts económics

individuals per a 1'assisténcia de la gent grant a Residencies o Centres de
Día, perl'anualitat2016.

Per part de 1'equip de govem es presenta 1'aprovació d'aquestes Bases de
Subvencions que teñen per finalitat: ajuts que atorgui 1'Ajuntament deis Garidells per
assisténcia de la gent gran a Residencies o Centres de Día per Fanualitat 2016.
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'aprovació de subvencions,

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

PRIMER.- Aprovar les BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA

CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ AJUTS 1NDIVIDUALS PER
ASSISTÉNCIA A CENTRES DE DÍA I RESIDENCIES DE LA TERCERA EDAT.
El contingut cfaquestes Bases es el següent

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER ASS1STÉNCIA A CENTRES DE DÍA 1
RESIDENCIES DE LA TERCERA EDAT.
Serán cTaplicació a aquestes Bases, la Lleí 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, aixi com les Bases d'Execució del Pressupost General de 1'Ajuntament per a
l'exercic¡2016.
1.- Obiecte

l_'objecte 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 gent gran que facin us de residencies o centres de dia.
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.- Consignado pressupostária

La despesa computable anirá a carree de la partida pressu postaría, inclosa al Pressupost de
despeses de 1'anualitat 2016, 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 les disponibilitats económiques
assenyalades, s'atendran les sol-licituds presentades fins la consignado pressyeostária, per
1'ordre de presentado en el Registre General d'Enírada d'aque;
3.- Quantia

(í
\

\

La quantitaí 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 ¡mport inferior, será el
25% de 1'importjustificat, essent la quantia máxima la de 500,00 Euros.
4. Despeses subvencionables
4.1.Es consideren despeses subvencíonabies aquelles que comportin la assisténcia a Centres
de Día i Residencies de la Tercera Edat; s'han de presentar el documents justificatius de
pagaments de quotes per i)assisténcia a aquests Centres, tan sigui de naturalesa pública com
de naíuralesa privada.
4.2. Despeses no subvencionables:

No se subvencionaran despeses següentsi
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 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 cost superi els 300,00 euros (IVA indos)
2. Els ¡mpostos ¡ndirectes quan siguin susceptibles de recuperado o compensado.
3. Les despeses bancáries.

5.- Desoeses/costos que cobreix la subvenció: directes i indirectes
Les despeses corresponents al pagament de quotes per assisténcia a Centres de Día i
Residencies de la Tercera Edat, tan sigui de naturalesa pública com de naturalesa privada.
Aquesta despesa s'haurá de realitzar en 1'anualitat 2016.
6 .-Ben eficiáries.

Podran ser benefíciáries d)aquests ajuts: les persones físiques empadronáis i residents a
1'Ajuntament deis Garidells, que acrediten documentalment assisténcia a Centres de Dia i
Residencies de la Tercera Edat, tan sígui de naturalesa pública com de naturalesa privada
7.- Sol-licituds i documentado a aportar.
7.1-S'ha d'adre?ar al Sr. Alcalde de 1'Ajuntament deis Garidells i ha d'incloure 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.
- Documents justificatius del pagament de les quotes per assisténcia a Centres de Día i
Residencies de la Tercera Edat, tan sigui de naturalesa pública com de naturalesa privada;
aquestes quotes s'han de generar a 1'anualitat 2016.
- Certificat del no de compte bancária.
7.2.La presentado de la sol-licitud de subvenció significa la plena acceptació de les presents
Bases.

7.3.La presentació deis documents detalláis será condició necessária per/^ta"~t(amitacte de la

soHicitud.
8.- Lloc de presentado.

Les sol-licituds amb [a documentació referida s'hauran de presentar al Registre General de
FAjuntament deis Garidells.
També es podran presentar en qualsevol deis llocs que preveu 1'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de régim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.
9,-Termini presentado.

Ei temnini de presentació de les sol-licituds, en única convocatoria, será des del día 1 al 30 de
novembre de 2016, ambdós ¡nclosos.
10." Rectificacíó detectes o_omissions documentació.
En cas que la documenfació 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 i'ind¡cat escrit, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrá per desistit de la seva
sol-líciíud.
11.- Orqans competents per a la ordenació, la instrucció i la concessió.
El responsable de la instmcció del procediment per a 1'atorgament de Íes subvencions previstes en la
present convocatoria será el Regidor de 1'Area.
L'avaluació de les sol-licituds presenfades 1'efectuará la Comissió Qualificadora constituida, en
conformitat amb e! que disposa !'art. 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions i que estará
formada per les següents persones:
President/a:
Vacáis:
Secretan:

L'Alcalde-President
El regidor corresponení de 1'Area.
Secretari/ária de la Corporacíó 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.- Termini de resolució i notifícació.
El termini per a la resolució i notificado de Fatorgament de les subvencions será, com a máxim, de
V1NT DIES, a comptar des de la data de tancament del període de presentado de sol-licituds,
transcorregut 1'esmentat tennini sense notificació de la resolució del procediment tramitat, la sol-lícítud
s'entendrá desestimada.
13.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, aludes, inaressos o_recyrsos_eer
a la mateixa finalitat.
La subvenció atorgada será compatibie amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens
públics o privats.
14.- Infraccions i sancions.

En materia d'infraccions i sancione s'aplicará el que es disposa en el Títol IV de la Lleí General de
Subvencions i en el Tito! IV del seu Reglament.
15.- PubUcitatsubvencions atorqades.

L'A]uníament publicará les subvencions aíorgades, 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 i en el Taulell d)anuncis de 1'Ajuntament
16- Normativa cTapticacíó.
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 Lleí, les Bases d'execució del Pressupost General de 1'exercici 2016, la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment
Administratiu Comú 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 publicació d'aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.
TERCER.- Si no es presenten reclamacions s'entenen definitivament aprovades ¡ es
procedirá a la seva publicado.

SOTMÉS A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES.
6.- Proposta d'aprovació de bases per a la concessió d"ajuts económics

individuals a infants, joves i gent gran per a la práctica esportiva, per
l'anualitat2016.
Per part de Fequip de govern es presenta 1'aprovació d'aquestes Bases de
Subvencions que teñen per finalitat: ajuts económics individuals a infants, joves ¡ gent
gran per a la práctica esportiva, per 1'anualitat 2016.
Considerant els articles 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 CONCESS1Ó AJUTS IND1V1DUALS PER
INDENTIVAR LA PRÁCTICA D'ESPORT.
El contingut d'aquestes Bases es el següent:

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONCESSIÓ AJUTS IND1VIDUALS PER INCENTIVAR LA PRÁCTICA D'ESPORT.

Serán d'aplicacíó a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de julíol, pe! qual s'aprova el Reglament de la
indicada Llei, així com !es Bases d'Execució de! Pressupost General de 1'Ajuníament per a
Fexercicí 2016.
1.- Obiecte

L'objecte 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 práctica de 1'esport en qualsevol modaliíat.
Aquests ajuts económics hauran de fomentar activitats cTinterés públic o social que tinguin per

finalitat:
• Afavorir la cooperado entre el sector públic i el privat.
• Possibilitar el creixement de la práctica esportiva de forma quantitativa i/o
qualitativa.
Aquestes bases no s'estableixen en régim de concurrencia competitiva, oblígant-se
1'Ajuntament en cada convocatoria ha de teñir crédit adequat i suficient per atendré les
peticíons.
2.-Consignado pressupostária
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: Incentivar esport, per un ¡mport de
2.500,00 Euros.

En el supósít de que el nombre de sol-licituds excedís de les disponibilitats económiques
assenyalades, s'atendran les sol-iicituds presentades fins la consignado pressupostária, per
Fordre de presentado en el Registre General d'Entrada d'aquestAJuntament.
3.- Quantia

La quantitat 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 ¡mport inferior, será el 25% de
1'importjustificat, essent la quantia máxima la de 60,00 Euros.
4. Desoeses subvencionables
4.1.Es consideren despeses subvencionables aquelles que comportin la práctica de l'esport per
la persona física que s'acreditará per la presentado deis documents justifícatius de pagaments
de quotes per la práctica de 1'esporttant en Instítucions publiques com Institucions privades.
4.2. Despeses no subvencionables:
No se subvencionaran despeses següents:
-Despeses d'inversió, o sigui, materia Is/b e ns ínventariables, que son aquells amb una
vida útil 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 inclos), i quan s'adquireixen per lots
i el seu cost superi els 300,00 euros (IVA indos)
-Els impostas indirectes quan síguin 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 Insíitucions
publiques ¡ privados en 1'anualitat 2016.
6.- Beneficiarles.

Podran ser beneficiáríes cTaquests ajuts: les persones físiques empadronats i residente a
FAjuníament deis Garidells, que acrediten documentalment la práctica de 1'esport.
7.- SoMicituds í documentacíó a aportar.
7.1.S'ha d'adre(?ar al Sr. Alcalde de FAjuntament deis Garidells i ha d'incloure com a mínim les
següents dades:
- Dades personáis.

- Fotocopia D.N.I. de la persona física soHicitant de la subvencíó o del representant legal, peí
que fa ais menors d)edaí.

- Documents justificafius del pagament de les quotes per la práctica de 1'esport; aquestes
quotes s'han de generar a 1'anualitat 2016.
- Certificat del no de compte bancária; en el cas de menors d'edat, es possible la presentacíó
del no de compíe del representant legal o tutor.
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 necessária per a la tramitado de la
soHicitud.
8.- Lloc de presentació.

Les sol-Iicituds amb la documentado referida s'hauran de presentar al Registre General de
1'Ajuntament deis Garidells.
També es podran presentar en qualsevol deis llocs que preveu 1'artícle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de régim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.
9. -Termí n i presentació.

El termini de presentado de les soMicituds, en única convocatoria, será des del día 1 al 30
de novembre de 2016, ambdós inclosos.
10.- Rectificado defectes o omíssions 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 termini de deu dies
hábils, a partir de 1'endemá que rebi 1'indícat escrit, amb la indicació que si no ho fa així
s'entendrá per desistit de la seva sol-licitud.
11.- Oraans competents per a la ordenació, la instrucció i la concessió.
El responsable de la instrucció del procedíment per a 1'atorgament de les subvencions previstes
en la present convocatoria será el Regidor delega! cTEsports.

L'avaluació de les soHicituds presentades ['efectuará la Comissió Qualificadora constituida, en
confomnitat amb el que disposa 1'art. 22 de la Lleí 38/2003, general de subvencions i que estará
formada per les següents persones:
President/a:
Vocais:
Secretan:

LAIcalde-President
El regidor corresponent de 1'Area.
Secretari/ária de !a Corporació o funcionari/ária en qui deleguí.

L'0rgan responsable de la resolució del procediment per a 1'atorgament de les subvencions
será 1'Aicalde-President.
12,-Terminí de resolució i notificado.
El termini per a la resolució i notificació de Fatorgament de les subvencions será, com a máxim,
de V1NT D1ES, a comptar des de la data de tancament del període de presentado de
soHicituds, transconregut 1'esmentat termini sense notificado de la resolució del procediment
tramita!, la sol-liciíud s'entendrá desestimada.
13.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, aludes, inaressos o
recursos per a la mateixa finalitat.
La subvenció atorgada será compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens púbiics o prívats.
14.- Infraccions i sancíons.

En materia d'infraccions i sancions s'aplicará el que es disposa en el TÍtol IV de la Llei General
de Qubvencions i en el Títol IV del seu Reglament.
15.- Publicitat subvencions atoraades.
L'Ajuntament publicará les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatoria, el
programa i el credit pressupostari al que s'imputen, així com els beneficiaris, quantitat
concedida, en els mítjans que es detallen a continuado: Página web de 1'Ajuntament ¡ en el
Taulell d'anuncis de 1'Ajuntament.
16- Normativa d'apl¡cació.
En toí el que no preveuen expressament aquestas 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
Fexercici 2016, la Lleí 30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions
Publiques i del ProcedimentAdministratiu Comú i demés legislació concordant.

SEGON.- Sotmetre a trámit dlinformació pública 1'aprovació de les referides bases,
per termini de 20 dies hábils comptats a partir de la publicado cfaquest anunci en e!
Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.
TERCER.- Si no es presenten reclamacions s'entenen definitivament aproví

procedirá a la seva publicació.

SOTMES A VOTACIO, S)APROVA PER UNANIM1TAT DELS MEMBRES.
7.- Proposta d'aprovació de bases per a la concessió cTajuts económics

individuals per rehabilitado de facanes, per 1'anualitat 2016.
Per part de 1'equip de govern es presenta 1'aprovació d'aquestes Bases de
Subvencions que teñen per tinalitat: ajuts individuals per rehabilitado de fa^anes, per
i'anualitat2016.
Considerant els articles 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 següentsACORDS:

PRIMER.- Aprovar les BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A
LA CONCESSIÓ AJUTS INDIV1DUALS PER REHABILITACIÓ DE FAQANES, PER
L'ANUALITAT2016.
El contingut d'aquestes Bases es elsegüent:

BASES PART1CULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER ACTUACIONS D'ARRANJAIVIENT DE FA(?ANES
EN MAL ESTAT I TANCAMENT DE PARCE-LES URBANES.
Serán cfaplicació a aquestos Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, peí quai s'aprc>va el Reglament de la
indicada Llei, així com Íes Bases cTExecució del Pressupost General de 1'Ajuntament per a
1'exercJci 2016.
l.-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 justificado D'AJUTS que atorgui 1'Ajuntament
deis Garidells per actuacions d'arranjament de fa^anes en mal estat i tancament de parcel-les
urbanes; dins d)aquest concepte están:
-Quan la paret doni directament a la via pública (vivendes unifamiliars sense baila, tindran la
mateixa considerado).
-En Íes vivendes unifamiliars amb baila, únicament será subvencionable la baila que dona a la
vía pública.
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
peticions.
2.- Consianació pressuDOstária.

El pressupost máxim per cada tipus de subvenció anirá a carree de la partida pressupo^íáTTa
del Capítol IV del Pressupost de Despeses, que es titula "RehabiUtar faganes". El impojt^naaxim
d'aquesta partida es de 8.000,00 Euros.

En el supósit de que el nombre de sol-licituds excedís de les disponibílitats económiques
assenyalades, s'atendran les sol-licituds presentades fins la consígnació pressuposíária, per
1'ordre de presentado en el Registre General cTEntrada d;aquestAjuntament.
S.-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-ies urbanes, calculant dit
Ímport amb els móduls que s'esmenten a continuado:

A)ARRANJAMENT DE FAQANES D'HABITATGES:
-Només treballs i material de pintura: 5,00 Euros m2, máxim de 500,00 Euros.
-Treballs de repicar ¡ arrebossar, 10,00 Euros m2, fíns 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.- Benefíciáries.

Podran ser beneficiáries cTaquests ajuts: les persones físiques o jurídiques propietáries
cTimmobles ubicats ai terme municipal deis Garidells, que acrediten documenta Im e nt aquestes
actuacions.

No podran esser beneficiaris:
-E!s que tinguin obert un expedtent de disciplina urbanística sobre el ¡mmoble en el qual es fará
1'actuació.

-Els deutors amb la hisenda municipal.
5.- Sol-licituds documentació a aportar e instrucció.
5.1.Les sol-licituds, segons el model que es facilitará a les oficines 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 la soHicitud i informada pels sedéis técnics municipals, el sol-licitant rebrá la
[licencia municipal atorgada per comentar els treballs.
Els treballs autoritzats s'hauran d'iníciar i finalitzar dintre del termini indicat a la llicéncia d'obres
concedida, sempre amb la comprovació deis treballs per part deis sen/eis técnics municipals.
5.4.- Acabats els treballs i previa presentació de la factura en les oficines municipals, 1'interessat
sol-Iicitará la inspecció deis sen/eis técnics municipals. A aquest efecte els técnjc&-áe-HAJuntament
inspeccionaran la realització efectiva del treball.

6.-_0rgans competents per a la ordenado, la instrucció i la concessió.
El responsable de la instrucció del procedimení per a 1'atorgament de les subvencíons previstes
en la present 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'AjLintament inspeccionaran la realització efectiva del treballs i, si s;escau, informará
favorablement la concessió de la subvenció.
L'avaluació de les sol-licituds preseníades 1'efectuará la Comissió Qualificadora constitufda i
que es reunirá si es necessari per estudiar els corresponents expedients una vegada per
trimestre, 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:

LAicalde-President

Vocals:

El regidor con-esponent de 1'Area.

Secretan:

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

L'0rgan responsable de la resolució del procediment per a 1'atorgament de les subvencions
será l)Alcalde-President.
7.- Termini de resolució i notificacíó.
El termini per a la resolució i notíficació de 1'atorgament de les subvencions es fará si s'escau
trimestralment
8.- Compatibilitat o incomDatibÍlitat amb altres subvencions. aíudes. inaressos o
recursos oer a la mateixa finalitat.
La subvenció atorgada será compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
9.- Infraccions i sancions.

En materia dlnfraccions i sancions s'aplicará e! que es disposa en el Tito! IV de la Llei General
de Subvencions i en el Tito) IV del seu Reglament.
10.- Publicitatsubvencions atorqades.

LAjuntament publicará les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatoria, el
programa i el crédit pressupostari a! que slmputen, així com els benefíciaris, quantitat
concedida, en els mitjans que es detallen a continuado: Página web de 1'Ajuntament i en el
Taulell d'anunc¡s de i'Ajuntament
V\- Normativa cfaplicació.
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 pet qual
s'aprova el Reglament de la indicada Llei, les Bases d'execució del Pressupost Genérele
1'exercici 2016, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Adminisíf^eipns
Publiques i del ProcedimentAdministratiu Comú i demés legislació concordant.

\

SEGON.- Sotmetre a trámit d'informació pública 1'aprovació de les referides bases,
per termini de 20 dies hábiis comptats a partir de la publicació d'aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.
TERCER.- Si no es presenten reclamacions s'entenen definitivament aprovades i es

procedírá a la seva publicació.

SOTMÉS A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANlMiTAT DELS MEMBRES.
8.- Proposta d'aprovació del conveni de concessió de subvenció de
naturalessa nominativa a favor de Nuria Martorell Miarnau per import de

15.000,00 Euros, el qual objecte es la "Consolidado d'una Torre del
Casteir.
Es dona compte del conveni a aprovar, amb el següent contingut:

CONVEN! DE COL-LABORACIÓ ENTRE UAJUNTAMENT DELS GARIDELLS I LA SENYORA
NURIA MARTORELL M1ARNAU.

Reunitsa Eis Garidells, a 12 defebrerde2016.
D'una part,

- MARC BIGORDA PRIO, Alcalde-President de 1'Ajuntament deis Garidells, amb CIF
P4306700H amb domicili en Avinguda Cataiunya, 2, Els Garideils.
I de 5'altra;

- La senyora NURIA MARTORELL MIARNAU amb NIF 39582972H, titular de la finca amb
referencia cadastral 3135901CF5633E0001MY, que está localitzada en el Carrer Jaume 9 del
municipi deis Garidells, en la qual está ubicada La Torre del Casteli.
Ambdues parts es reconeixen mutua i recíprocamení la capacitat legal suficient i necessária per
a aquest acte i liiurement

ANTECEDENTS:
1.- Sol-licitud de data 4 de febrer de 2016 de una subvenció nominativa per part de NURIA
MARTORELL MIARNAU "Subvenció consolidado d'una Torre del_Castei!"
2.- SoMícitud de llicéncia en data 22 de desembre de 2015 per part de Nuria Martorell Miarnau;
es presenta projecte anomenat "Projecte de consolidado estructural de ¡a Torre Sud-Oest del
Castell deis Garidells", en el qua! consta un total de pressupost general de 22.210,46 Euros.

FONAMENTS DE DRETi
—1. D'acord amb 1'assignació pressupostária, prevista al Capítol 4 del Pressuposí General de
1'Ajuntament deis Garidells corresponent a 1'anualitat 2016, es preveu Fatorgament a la
propietaria de la finca en referencia Nuria Martorell Miamau en [a qual está ubicat el Castell
cTuna subvenció de 15.000,00 Euros, anomenada "Subvenció consolidació d'una Torre del
Gaste//".
—2.- Article 22.a) Llei General de Subvencions i article 65 del Reglament de la Llej
subvencions

\ \.

CLAUSULES:
PRIIVIERA.-OBJECTE.
"Lobjecte d'aquest conveni es donar, per una banda una prestado de naíuralesa dinerária per
finan^ar les actuacions corresponents a Sa consolidació de la Torre del Castell, ja que es tracta
cTun be d'iníeres nacional i per altra banda una prestacíó en especie corresponent a les
despeses de redacció de projecte i direcció d'obra.
L'actuació objecte d'aquesía subvenció, atenent a [a memoria descriptiva que consta al projecte
ja executaí: es tracta d' una actuació d'urgéncia per frenar el deteriorament estructural de la
Torre Sud-oest del Castell; 1'estat actual de consen/ació de la torre fa temer per la integritat deis
murs que romanen dempeus i pels seus elements característics, fet que comportaría la
inviabiliíat d;un posterior projecte de restauracíó de la mateixa; aquesta actuació permetrá
aturar el procés de degradació en qué es traba ímmersa la torre.
Per altra banda, indicar que aquesta actuació també es subvenciona en especie, en el sentít de
que la despesa corresponent al projecte de Factuació i la direcció d'obra ha sigut assumida per
part de 1'Ajuntament deis Garidells, peí següents imports:
—Anualitat20l5:
Factura Pau Jansá i Olivé de data 21/05/2015; Minuta deis honoraris prcrfessionals, del 50% de
la redacció del projecte básíc i d'execució i del estudi básic de seguretat i salut de les obres de
consolidado estructural de la Torre Sud-oest del Castell deis Garideils, per import de: 1.012,72
Euros.

Factura de Soffitto Arquitectura SLP de redacció de projecfe de consolidació estructural SudOest Castell deis Garidells, per import de 1.201,37 Euros.
—Anualitat2016:
El 50% restaní i la part corresponent a la direcció d'obra.
SEGONA.
Que 1'Ajuntament es compromet a:
- Aportar la quantítat económica corresponení al 75% de 1'import de la subvenctó 15.000,00
Euros a la propietaria: Nuria Martorell Miarnau, propietaria de la finca amb referencia cadastral,
en la qual está ubicat el Castell deis Garidells, una vegada es presenti el certificat final cTobres
signaí per part del director de les obres.
El 25% restan! será assumií per part de 1'Ajuntament una vegada es presenti la factura pagada
per part de la beneficiaría d'aquesta subvenció.
-Assumir la despesa corresponení a la direcció de les obres d'aquesta actuació.
- Reintegrar els fons en el supósit d'incompliment deis requísits i obligacions establertes per a la
concessió i, en toí cas, en els supósits regulats en 1'article 37 de la L!e¡ 38/2003, de 17 de
novembre. General de Subvencions i en els articles 91 a 93 del Reial Decret 887/2006, de 21
de julio!, peí qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

- Aplicar a aquesta actuado, peí que fa a Impostos:
1) La bonifícació aprovada al plenari de data 21 de desembre de 2015, peí que fa ai Impost de
Construccions, InstaHacions i Obres; aquesta bonifícació es regula en el següent sentit:
Modificació artscle sis:

"a) Una bomfícadó de fins al 95 per cent a favor de les construccions, instal-iacions o obres que
siguín declarades d'espec¡a¡ interés o utíHtat munidpai per concórrer drcumstáncies socíals,
culturáis, historie artistíques o de foment de ¡'ocupado que justífiquin tal dedQracíó. Correspon
aquesta declarQdó al Pie de la Corporadó ¡ s'acordará, previa sol-iicitud del subjecte passiu,
per vot favorable de ¡Q majoría simple deis seus membres.
Es considera com aquest tspus de be: El be de interés nacional anomenat "El Caste!!" situat a!
terme municipal Els Garidells."
2) També s'aplicará !a modificado de 1'artide segon de Fordenan^a taxa per llicéncies
urbanístiques, que estableix el següent:
"No constituirá fet imposable !!actív¡tat administrativa, tsnt técnica com administrativa, pe/ quefa
a la tramitado de IHcéncies relacionades en bens ct'interés naciona!."

TERCERA: Aquesta despesa está contemplada al Pressupost municipal de 1'Ajuntament deis
Garidells de 1'anualitat 2016 per un import de: 15.000,00 Euros.
QUARTA: La beneficiaría d'aquesta subvenció es compromet:
—Presentado de la [licencia corresponent (ja consta en aquestes oficines municipals la
presentado de la mateixa).
—Presentado certíficat final d'obres, en [a qual consti un reportatge fotografíe de 1'abans de
Fobra i finalització de la mateixa, i en qual s'acrediti que s'ha complert 1'objecte del projecte
presenta! amb la [licencia.
—Declarado en la qual consti que está al corrent de les obligacions tributarles a 1'Ajuntament
deis Garídells (s'emetrá un certificat de 1'Ajuntament deis Garidells d'aquesta circumstáncia).
—? del compte bancária a nombre de la beneficiaría, per efectuar el ingrés.
CJNQUENA: En el no previst en aquest Conveni s'estará al que disposa la Lleí 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i en el Reial Decret 887/2006 , de 21 de juliol, peí qual
3'aprova el Reglament de la Llei 38/2006, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Atenent ais antecedents de fet i fonaments de dret, ES PROPOSA al Pie d'aquesta
Corporació Fadopció deis següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE UAJUNTAMENT
DELS GARIDELLS I LA SENYORA NURIA MARTORELL MIARNAU, el qual objecte
es la consolidació d'una Torre de! Castell.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent per un Ímport de 15.000,00 Euros, amb
carree a la consignació aprovada al pressupost 2016.

SOTMÉS AQUEST PUNT A VOTACIÓ, S)APROVA PER UNANIMITAT.

S.-Proposta d'aprovació inicial de 1'ordenan^a fiscal reguladora de la taxa

per us del local sociocultural i us de taules i cadires.

En virtut de la provisió de 1'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016, I'estudi económic, ei
text integre de 1'ordenanga fiscal reguladora de la taxa per us del local sociocultural i
us de taules i cadores,
Per part d'aquesta Alcaldía es propasa al Pie de 1'Ajuntament 1'adopció deis següents

ACORDS:
PRIMER. Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per us del local sociocultural
i us de taules i cadires i 1'ordenan^a fiscal reguladora d'aquesta, la qual literalment es
transcriu:
ORDENANZA REGULADORA DE LA TAXA PER US DE DETERM1NATS INMOBLES MUN1C1PALS I
US DE TAULES I CAD1RES.

ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa

En us de les facultáis concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i ¡'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, i de conformitat amb els articles 15 a
27 i 57 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, aquest Ajuntament estableix la TAXA PER US DE DETERMINATA
INMOBLES MUNidPAL / US DE TAULES I CADIRES» de confomnitat amb alió que estableix aquesta
Ordenanza fiscal.

ARTICLE 2. Ambit cTAplicacíó
Aquesta Ordenanza será d'aplicació a tot el terme municipal deis Garidells.
ART1CLE 3. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable cTaquesta taxa:
La utilització del LOCAL SOC10CULTURAL
La utilització de taules i cadires.

ARTICLE 4. Subjecte Passiu

Son subjecíes passius dfaquesta taxa, en quaiitat de contribuents, les persones físiques i Jurídiques, així
com les entitats a qué es refereix ['article 35.4 de la LIei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria,
següents:
— EIs titulars de les autoritzaaons pertínents.
No son subjectes passius les entitats de naturalesa assodativa de 1'Ajuntament deis Garidells.

ARTICLE 5. Responsables

Respondran del deute tributan els deutors principáis junt amb altres persones o Entitats. A aquests

efectes es consideraran deutors principáis els obligáis tributaris de 1'apartat 2 de 1'article 35 de la Llei
58/2003, de 17 de ciesembre. General Tributaria.
Llevat precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat será sempre subsidiaria.

En relació amb la responsabilitat solidaria i subsidiaria del deute tributan, s'estará a alió que estableixen
els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

ARTICLE 6. Quota tributaria

La quota tributaria consistirá en una quantitat fixa.
Les tarifes, queden establertes de la manera següent:

UTILITZACIÓ DE LOCAL SOCIOCULTURAL
Empadronats; 30,00 Euros, taxa ¡ 50,00 Euros de fianza,
No empadronáis: 60,00 Euros, taxa i 50,00 Euros de fianza.

US DE TAULES 1CAD1RES fúnicament emfiadTonatsL
30,00 céntims per cadira en blocs de deu,
3,00 Euros pertaula.
Fianza de 50,00 Euros.

ARTICLE 7. Merifació i Naixement de 1'Obligació

La taxa es mentará amb 1'autorització d'aquest us.
La sol-iicitud es presentará per part de la persona interessada, sigui persona física o jurídica:
-Taules i cadires: Tres dies hábils.
-Local Sociocultural: Cinc dies hábils; Peí que fa a la soNicitud de les persones no empadronades, h¡
haurá d'acompanyar-se amb la seva sol-licitud una persona empadronada al poblé, que signará aquesta
soHidtud conjuntament
Será procedent la devolució de les taxes que s'hagin exigit, quan no es realitzi el seu fet imposable per
causes no imputables al subjecte passiu, segons 1'article 12 de la Llei 8/1989, de 13 cTabril, de Taxes i
Preus Públics.

De confomnitat amb 1'article 24.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el text
retos de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, quan la utilització privativa o 1'aprofitament especial

comporti la destrucció o el deteriorament del domini públic local, el benefician, sense perjudici del
pagament de la taxa que ii correspon, está obligat a reintegrar el cost total de les despeses respectives/fe
reconstmcció o reparado i fer-ne el dipósit previ de 1'import.

Si els danys son irreparables, 1'EntÍtat ha de ser indemnitzada amb una quantia igual al valor deis béns
destruTts o a 1'import del deteriorament deis danyats.
Les entitats locáis no poden condonartotalment ni parcialment les indemnitzadons i reintegraments a qué
es refereix aquest apartat.

ART1CLE 8. Gestió

La gestió, liquidado, Ínspecció i recaptació d'aquesta taxa es realitzará de conformitat amb la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i amb les altres Liéis reguladores de la materia, aixi com
amb Íes disposicions dictades per al seu desplegament.
Les quantitats exigibles cTacord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament soi-licitat o realitzat
Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta Ordenanza han
de sol-licitar la ¡licencia i realitzar el dipósit previ corresponent.
Una vegada autoritzada 1'ocupació, si no es va determinar la durada de 1'aprofítament, s'entendrá
prorrogada fins que els interessats presentin la declaració de baixa (la no presentado de la baixa
determinará 1'obligació de continuar abonant la taxa).

ARTICLE 9. Recaptació

Els subjectes passius de la taxa estarán obligats a practicar operacions d'autoliquidació tributaria i a
realítzar 1'ingrés del seu import en el Tresor.
El pagament de la taxa es pot fer efectiu a les oficines munidpals o a través de transferencia bancária.

ARTÍCLE 10. Infracdons i Sancions Tríbutánes

En tot alió referent a infracdons i sancions, será d'aplicadó la LIei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, concretament els artides 181 i següents, així com les seves disposidons de desplegament, de
conformitat amb 1'article 11 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.

D1SPOSIC10 FINAL

Aquesta Ordenanca Fiscal, que es va aprovar peí Pie d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el día
,, entrará en vigor el mateix dia de la seva publicado en el ButHetí Oficia! efe la Provincia de
Tarragona i será d'aplicació a partir del día següent de la seva publícacíó íntegra, aquesta situació
romanará fins que no s'acordi ia seva modificado o derogado expressa.

SEGON. Donar a 1'expedient la tramitació i publidtat preceptiva, mitjan^ant la seva^
exposició en el taulell d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficia! <^

Provincia, per termini de trenta dies hábils, dins deis quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar Íes reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supósít que no es presentessin reclamadons a
1'expedient, en el termini indicat anteriorment, que 1'acord es defínitiu, en base a
Fartícle 17.3 de! Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locáis aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de man?.

SOTMES A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES.
10.- Proposta d'aprovació de la modificado del Conveni de col-laboració

entre el Consell Comarcal i 1'Ajuntament deis Garidells per executar els
projectes d'experiéncia laboral en el marc del Programa Treball i
Formació adregat a persones aturados, anualitat 2015.
Es dona compte i s'aprova per unanimitat deis membres presents.

11.- Proposta cTaprovació cTautorització ais centres veterinaris i

protectores de Catalunya per poder registrar directament a 1'ANICOM els
animáis que índentifiquen amb xip.
Es dona compte i s'aprova per unanimitat deis membres presents.

12." Proposta d'aprovar la modificado de la plantilla de personal de
1'Ajuntament deis Garidells, peí que fa al lloc de treball d'Admin¡strativa i
regularització económica.

ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER:- Per part de 1'Ajuntament deis Garidells, es va sol-licitar en novembre de
2015, un informe al Servei cTAssisténcía de la Diputació de Tarragona, el qual objecte
si es possible recfuir la jomada d'una treballadora laboral contractada com
Administrativa per FAjuntament a temps parcial.
SEGON.- Aquesta sol-Hcitud es deguda a una reestructuració de la feina a realitzar per
[a treballadora, atenent que fins a novembre de 2015 (data d'incorporació d'un
Secretarí-lnterventor, habilitat nacional, en régim d'acumulació), estava desenvolupant
[es funcions de Secretária-lnterventora, ia qual cosa comportava que el seu lloc de

treball estava dotat d'altra tipus de funcions, responsabilitat i horaris; s'ha de tindré en
compte que a data cTavui encara que el horari que consta al contráete de treball es de
vint-i-cínc hores, no es realitzen totes aquestes hores en horari d'of¡cina; el horari

d'ofíc¡na es dimarts i divendres de 9,30 hores a 12,30 hores i el dijous de 18,00 hores
a 20,00 hores i la resta de hores no centava ni consta justificació alguna.
TERCER.- Com conseqüéncia per part de 1'Alcalde-President també es va sol-licitar al
Sen/ei dlAssisténcia a IVlunicipis, una vaforació de llocs de trebail, amb la finalitat
que es valorin els llocs de treball; a data d'avui, encara no es va emetre agtíest
document, per part d'aquest Organisme.

QUART.- Peí que fa a la possibilitat de reduir la jornada, el informe emés en data 2 de
febrer de 2016 per part del Servei d'Assisténcia Jurídica de la Diputació de Tarragona
es el següent:
"2. ANTECEDENTS DE FET:
2.1. LAjuntament deis Garidells sol-licita a! SAM de la Diputado de Tarragona un informe
jurídic per conéixer sí es posssble reduir ia jornada d'una treballQdora laboral contractada per
1'Ajuntament a temps parcial.
2.2. Segons consta a ¡'Acta del Pie de 3 de novembre de 2001, ¡'Ajuntament va acordar
contractar a aquesta trebaiiadora, amb carácter urgent, per desenvoíupar les tasques
d'adm¡nistrat¡va. a temps parcial. Aquest acord consta dins del punt de !!0rdre del día
"Nomenament Secretaria". Els contractes que es van subscriure amb ta trebailadora son:
1r) Contráete d'1 de novembre de 2001, de durada determinada (modalitat ¡nterínitat),
administratíva, a temps pardal amb una jornada ordinaria de 15 hores a la setmana, distríbuíts:
dimarts i dijous de 10:00 a 13:00, prestant sen/e/s a ¡:Ajuntament; i ¡es 9 hores restants
dedicados a ¡'assísténcia a les sessíons de 1'Ajuntamení i a ¡a reaHtzadó de la resta de tasques
administratives en el domidlí de ¡a treballadora. Es remet a! Conven/ col-lectiu del sector.
2n) Comunicado de conversió de contráete temporal en contráete ¡ndefínít, a temps parcial,
amb una jornada de trebal! de 25 hores a la setmana distnbuídes els dimarts i dijous de 18:00 a
20:00 hores, sense que consti com es presten la resta d!hores. Es remet a! Conveni col-lectíu
d!Activitats Diverses.

2.3. La darrera plantílla de personal de ¡'Ajun tamen t al BOPT de 1'Ajuntament publicada al
BOPT de 2 de febrer de 2016, consta de dues places, una d'Qdmin¡strat¡u, personal laboral
¡ndefinit ¡ un altre de funcionan habítitQt nacional, secretarí-inter/entor.
2.4.La trebaiiadora administrativa ha estat realitzant les funcions de secretaría-inter^enció des
efe Hnicí de !a relacíó laborQl i fins al novembre de 2015, al incorporar-se un funcionan habiiitat
nacional per acumulado.
2.5. La treba ¡ladora va comengar a trebaiiar a 1'Ajuntament 1'any 2001, ¡ no ha superat ma¡ cap
procés selectiu en la seva relacfó laboral amb 1'Ajuntament.

3.FONAMENTS
3.1. Préviament a 1'estudi de la qüestíó concreta plantejada per 1'Ajuntament, hem de fer
algunos consideracions respecte la retado jurídica de ¡a treb alia dora administrativa.
3.1.1. La Llef 7/1985, de 2 d'abríl, de bases de régím loca! preveu actualment, ¡ja preveía en la
redacció vígent al 2001, que el personal al serve/ efe tes entítats ¡ocals estava ¡ntegrat per
fundonarís de carrera, contractats en régim de dret iaboral i personal eventual (art. 85 LRBRL) i
que no era possible - ni ho es actualment- que ei persona! iaboral exercis funcions amb
participado directa o indirecta en potestats publiques o en ¡a salvaguarda d'interessos generáis
(art. 92 LRBRL).
El persona! laboral podía - ¡ pot - ser de carécter permanent o no permanent (art. 282 Decret
legíslatiu 2/2003, de 28 d'abri¡, en endavant TRLMRLC).
3.1.2. L!any 2001 (quan la treballadora accedeix per prímer cop a 1'AJuntament), segons 1'art.
125.1 del Decret 214/1990, de 30 de julio!, pe! quai s'aprova el Reglament de personal ai/
de les entitats ¡ocals (en endavQnt, D214/90) !!accés de! persona! laboral te
¡'Administrado Pública s'hQvia de fer mitjangant convocatoria pública que garantisteis prindpis
prefixats en e!s artides 23.2 ¡ 103.3 de ¡a Constitució Espanyola. Ara be, de form^exc^peíona!,
per causa d'urgéncía apreciada per ¡'Administrado, es podía contractar pe^sqría! iabór.al
temporal directament, sense necessitat de cowocatóría (arí. 94 D214/1990), amb publicado c(e

la contractadó de persona! a! BOP ¡ DOGC ¡ donant cone¡xement al p!e en ¡a primera sessió

(art. 291 TRLMRLC).
Segons aquestes previsfons, ¡a contractadó de ¡a trebaiiadora auxiliar temporal, directament,
sense convocatoria, per causa d'urgénda, era possibte t'any 2001. Ara be, e! contráete
temporal que es va subscnure era d'¡ntennitat per cobrir temporalment un lloc fins la cobertura
definitiva. Aquest tipus d'interín¡tat, segons 1'art. 4.1. de! Reía! decret 2720/1998, de 18 de
desembre, es per cobrír un ¡loe durant e! procés de selecció o promoció per a la seva cobertura
deffnitiva. Per tant, en un período de temps relativament curt - el que duri el procés de selecdó
o promoció - e/ contráete ha de ser fix, ja sigui a favor de qui ocupa la plaga interinament o a
favor de qu¡ superí e! procés de selecdó. Pero a/xó no es e/ que va succeir en e! cas que ens
ocupa. L'Ajuntament va convertir el contráete temporal en indefinit directament, la qua¡ cosa es
irregular al no teñir empara iegal.
En conseqüénaa, ¡a treballadora administrativa, a! haver accedit irregularment a una retado
permanent amb 1'AJuntament, sense respectar-se els principís d!ígualtat, mérit, publicitat ¡
capadtat, no ha adquínt la condició de personal iaboral fix, sino que !a seva condícíó es de
personal labora! indefínit no fíx. Aquesta figura fou creada per ¡a jurísprudéncfa del TS davant
/es ¡rregularítats de les Administracions en la contractació del personal labora! temporal (STS
de 7 d'octubre de 1996). Recomanem a 1'Ajuntament, en tant que Administrado Pública
sotmesa a la llei ¡ al dret (art. 3.1 L30/1992, de 26 de novembre), regularítzar aquesta situado,
convocant per les vies legáis la plaga de persona! labora! administratiu; amb 1'advertiment que
la darrera jurisprudencia del TS (STS de 6 d'octubre de 2015) reconeíx un dret indemnitzatorí al
persona! laboral indefinft no fix quan ¡a pla^a a la que está adscrit es cobreíx de forma
reglamentaría.

Altrament, la normativa tampoc ha emparat ma¡ que les funcions de secretaria ¡ntervendó
puguin ser realitzades per personal laboral, la qual cosa, val a dír, ja ha estat regularítzada per
1'Ajuntament, a! teñir !a plaga coberta per funcionQH habíHtat nadonai per acumulado des de
novembre de 2015.
3.2. Entrantja en el fons de la qüestió plantejada per 1'Ajuntament, relativa a la possibiHtat de
reduir la jomada de treball de ¡'administrativa contractada a temps parciai, hem de d¡r que
1'Ajuntament en virtut de la seva potestat d!autoorganítzac¡ó reconeguda a !!arí. 4.1.a) de la Lleí
7/1985, de 2 d'abrí¡, reguladora de ¡es bases de régim local, i respectant ¡'ordenament jurídic,
pot establir ¡'organització que mHlor atengui els ¡níeressos generáis. Si la reducdó de jornada
de la treballadora respon a una voluntat de modificar el ¡toe de treball d'admin¡stratiu,
¡'Ajuntament ha de reflectir-ho a la Relacio de Llocs de Trebail (art. 74 TREBEP), al seraquest
1'instrument técnic a través del qual es descríu e¡ contíngut de cada ¡loe, ¡ndoses les
retríbucions.
En quant a 1'ordenament jurídic d!api¡cació, 1'art. 7 de! TREBEP disposa que ei personal labora!
ai sen/e/ de les Administracions púbHques es regeíx, a mes de per la legislado laboral ¡ per la
resta de normes convencíonalment aplicables, peis preceptos d'aquest Estatut que aixf ho
disposín. El régim jurídsc aplicable a¡ persona! laboral indefinit no fix no sempre ha estat fác¡¡,
sent ¡a regla general 1'apHcació de les normes laboráis en tota la seva extensió, excepció feta
de determináis drets vínculats a la forma d!accés ¡nicial, en e!s termes delimitats ai TREBEP.
El Reiaf decret legislatiu 2/2015, de 23 cfoctubre, pe! que s'aprova e! Text refós de la Liei de
fEstatut defs Treballadors (en endavant, TRET) regula a i'art. 12 eis contractes a temps parcial
/ els defíneix com aqueils contractes que s'hagin acordat per una durada ¡nferíor a la jomada de
trebal! d'un treballador a temps complert comparable. Aquest artfcle ha estat objecte de
successíves i importants reformes destinades Q promoure llut¡Utzac¡ó d'aquesta modalitat
contractual.

En relació arnb ¡es condidons de treball en el cas d'un contrQcte de trebaH a temps p<
destaca el fet que ¡'art. 12 TRET es limita només a regular-ne aigunes. Peí que fa a!s afectes
no reguláis, slap!¡ca la normativa genera!, ja s¡gu¡ convení col-lectíu o lle¡. E! contráete,
amb !a treballadora l!1 de novembre de 2002 es remet al Conveni col-lectiu d'act¡v¡tats

s/ be, aquest no consta regístrat al Registre de Convenís del Deparíament d'Empresa i
Coneixement de la GeneraHtat de Catalunya. A falta de Conven'!, ¡es opdons que dona e! TRET
per reduir la jornada d!un treballador a temps parcial, tenint en compte que 1'Ajun tamen t es una
Administrado Pública, son les següents:
A)Mutu acord entre /a treballadora i i!AJuntament, vía novado contractual.
B) Modificado substancial de les condicions de trebalt, ex art. 41 TRET, per la qua! cosa
¡'Ajuntament haurá d'acred¡tar ¡a concurrencia de raons económíques, técniques, organítzatíves
o de prodúcelo. La modificado substancial pot afectar a la jomada de treba!! (art. 41. 1.a TRET)
pero també pot afectar altres aspectes de ia reladó laboral, com 1'horarí i la distribució del
temps de trebaH (art. 41.1.b TRET). La modificado substancial ha de ser notificada per
1'Ajuntament al treballador afectat ¡ ais seus representants legáis amb una antelaaó mínima de
quinze dies a la data de ¡a seva efectivitat. D'acord amb ¡'art. 41.3 TRET "(...) si el trebailador
resultes perjudícat per la modificado substancia! tmdrá dret a rescindir el seu contráete ¡
percebre una indemnítzació de vint dies de saiari per any de servef prorratejant-se per mesos
e!s períodos ¡nferíors a un any i amb un méxim de nou mesas. Sense perjudid de 1'executivitat
efe la modificado en e! termíni' d'efectivitat anteriorment citat, el trebatlador que no havent optat
per la rescissió del seu contráete, es mostrí dísconforme amb la decisió empresaría! podrá
impugnar-la davant la Jurísdícaó socía!. La sentencia declarará ¡a modificado justificada o
injustificada i, en aquest últim cas, reconeixerá el dret de! treballador a ser reposat en ¡es seves
anteríors cond¡cions.

4. CONCLUSIÓN S:
4.1. La trebailadora admfnístratsva laboral de ¡lAjuntament deis GarídeHs va accedir de forma
irregular a !a condidó de personal laboral permanent, a! no haver superat cap procés selectiu,
perla qual cosa es persona! labora! indefínit no fix. Aíxó significa que ¡a treballadora, des d!una
perspectiva temporal, ocupara aquella plaga fíns que FAjuntament la proveeíxí
reglamentáríament, que podrá suposar un eventual dret indemnitzatori si no es qu¡ supera el
procés en primer lloc.
4.2. L'Ajuníament pot, en virtutde la seva potestat d'autoorganització, estabHr 1'organització que
miHor responguf ais interessos generáis, la qual cosa inclou la determinado de la jomada i de
1'horarí del seu personal.
En aquest sentít, ¡ com siguí que la intenció de ¡'Ajuntament es reduir ¡a jomada laboral de la
treballadora laboral administrativa a temps parcial, 1'Ajuntament pot modificar la Jornada de
mutu acord amb ¡a treballadora; en el seu defecte, pot modificar substandaiment les condfdons
de treball, acredítant ¡a concurrencia de raons económiques, técn¡ques, organitzatives o de
prodúcelo, seguint el procedsment establert a ¡'art. 41 de! TRET.
La proposta de sotmeíre al órgan plenari de la reducció de la jomada está motivada per raons
organitzatives, moíivades per una nova estructurado en la organització municipal, ja que abans
aquesta treballadora assumia les funcions de Secretária-lnter^entora, la qual cosa comportava
un grau de responsabilitaí i dedicació acordes a les funcions que desenvolupava, reflectides
amb les seus retribucions; el grau de responsabilitat i dedicació de les seves feines va canviar
des de la incorporado d'un habilitat nacional amb régim d'acumulació a aquesta Corporació.
La potestat d)autoorgan¡tzació es una conseqüéncía essencial del principi d'autonomia local,
reconegut a 1'article 140 CE, la competencia sobre 1'autoorganítzació deis ens locáis tal com
estableix rarticle 4art de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i també reconeíx rarticle 6 de la Carta
Europea d'Autonomia Local; [;autoorganització s'exerceix servint els interessos públics que els
son encomanats i d'acord al principio d'eficácia, en vírtut de 1'article 6 de la LRBRL.
En e! mateix sentit 1'article 69 del Estatut Básic de I' Empleaí Públic, estableix que:
Dlamfícació deis recursos humans en les Admmistracions Publiques tindrá com oMectiu
contribuir a la consecució de 1'eficacfa en la orestadó deis seriéis ¡ 1'efíciéncia en ¡a ut/Híz-aeió
de!s recursos económics_dispon!bles mitianoant !a dimensíó adeauada deis seus eféétius. 1^
seva míllor dístribudó. formado, promocíó professional i mobilitat"

Atenent ais antecedents de fet i fonaments de dret, ES PROPOSA al Pie cTaquesta
Corporació, 1'adopció deis següentsACORDS:
PRIMER.-Aprovar la redúcelo horaria de la plaga que está ocupant com Administrativa
la treballadora cTaquest Ajuntament ISABEL XIFRE DURAN, en una aplicado cl'un
total de 15 hores setmanals.
SEGON.-Pel que fa a les retribucíons, aplicar de forma transitoria i provisional el
Conveni de Ofícines i Despatxos ja que a data cfavui encara no es disposa de la
valorado del [loe de treball; el sou brut anual d'una Administrativa, considerant que la
jomada es de 15 hores setmanals es de un total de 7.075,32 Euros.
Una vegada es disposí í s'aprovi la valoració de! lloc de treball, es procedirá a la
regularització económica anual cTaquest lloc de treball i la seva aplicado será de
naturalesa retroactiva pe! que fa a aquesta anualitat 2016.
TERCER.- Donar trasllat dlaquest acord a la treballadora ISABEL XIFRE DURAN, com
parí interessada en aquest procediment perqué en el termini de quinze dies efectuT les
ai-legacions que consideri oportunes; una vegada trans co rreguts aquest quinze dies,

es procedirá a 1'aplicació d'aquest acord, la qual cosa comporta la signatura d'un nou
contráete i 1'acceptació de les condicions adoptades en aquest acord per part de

ISABEL X1FRÉ DURAN.

QUART.- Modificar la plantilla de personal d)aquest Ajuntament i publicar 1'acord al
BOP.

CINQUE.- Donar trasllat d'aquest acord a ¡es organitzacions sindicáis UGT i

COMISSIONS OBRERES.

SOTMÉS A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES.
13.- Proposta d'aprovar tancament provisional del Local de Joves del

FAjuntament deis GarideHs.
Per parí de 1'Alcalde-President es dona compte que es faran actuacions
d'acondicionament en aquest Local i que proposa provisionalment el seu tancament
provisional.

SOTMÉS A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES.

PART DE CONTROL:
14,-Donar compte de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya,
sala contenciós-administratiu, rollo cTpelació 248/2013.
Es donen per assabentats.

15.- Donar compte de decrets del 49 al 70 de ['anualitat 20'fjé i 1 ^e
1'anualitat 2016.

\

Es donen per assabentats.

16.- Precs i preguntes.
No hi ha preguntes.
Essent les 21,30 hores, s'aixeca la sessió.

