
ACTA PLENARI DE SESSIÓ NATURALESSA ORDINARIA DE 10
D'ABRILDE2017.

HORA: 20,00 MORES a 20,50 HORES.
LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.
Hi assisteixen:

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

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

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

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS.

2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'ACTES: 30/01/2017.

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS.

3.-PROPOSTA D'APROVACIÓ BASES REGULADORES PER A
CONCESSIÓ D)AJUTS INDIVIDUALS PER A ESTUDIANTS, ANUALITAT
2017.

Per part de 1'equip de govern es presenta 1'aprovació d'aquestes Bases de
Subvencions que teñen per finalitaf: ajuts per la realització d'estud¡s deis grups
compresas des de educado infantil fíns a estudis universitaris, másters i
educado especial.
Consideran! els articles 116 a 129 del Reglament cTObres i Servéis de les
Entítats Locáis a Catalunya, la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions peí que fa a 1'aprovacíó de subvencions, ES PROPOSA al Pie de
la Corporació, 1'adopció deis següentsACORDS:

PRIMER.- Aprovar les BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA
PER A LA CONCESSIÓ AJUTS 1NDIVIDUALS PER REALITZACIÓ
0'ESTUDIS ENTRE GRUPS COMPRESOS DES DE EDUCACIÓ INFANTIL
FINSAESTUDIS UNÍVERS1TARIS, MÁSTERS I EDUCACIO ESPECIAL.

El contíngut cfaquestes Bases es elsegüení:

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ
AJUTS INDIVIDUALS PER REALIT2ACIÓ D;ESTUDIS ENTRE GRUPS COMPRESOS DES
DE EDUCACIÓ INFANTIL FINS A ESTUDÍS UNIVERS1TAR1S, MÁSTERS I EDUCACfÓ
ESPECIAL.



Serán d'ap[¡cació a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembt.e, General^áe
Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de julio!, peí qual s;aprova el Ré^taffíefít^e la
indicada Lleí, aixf com les Bases d'Execució del Pressupost General de 1'Ajuntament per a
l'exerc¡c¡2017.
l.-Obíecte

L'objecte de les presente Bases es definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per
a la soHicitud, tramitado, concessíó, cobrament i justificado DAJUTS que aforguÍ 1'AJuntament
deis Garidells per la realitzacíó d'esíudis deis grups compresas des de educació infanííl ffns a
estudis universítaris, másíers i educacíó especial.
Aquestes bases no s'estableixen en régím de concurrencia competitiva, oblígant-se
FAjuntament en cada convocatoria ha de teñir crédít adequat i sufícient per atendré les
petícíons.
2.- Consignado pressupostária
El pressupost máxim anirá a carree de ¡a partida pressuposíária del Capítol IV del Pressupost
de despeses del pressupost 2017, que es titula: Ajuts per estudíanís per un import máxim de
4.400,00 Euros.

En el supósit de que el nombre de sol-licituds excedís de les disponíbilitats económiques
assenyalades, s;atendran les sol-Iicituds presentades fíns la consignació pressupostária, per
!;ordre de presentació en el Registre General d'Entrada d'aquest AJuntament.

3.- Quaníia.

La quantítat será la següent:
-Alumnes d)educacíó infantil, educado primaria, educació secundaria, així com cicles formaíius
la quantitat es de 125,00 Euros.
-Alumnes que realitzin esíudis universitaris, másters o educació especial, la quantiíat es de
175,00 Euros.

4. Desoeses subvencionables.

4.1.Es consideren despeses subvencionables les següents:
-Ladquisició de llibres de text o material escolar.
-La matrícula.

-Les despeses de transport.

4.2. Despeses no subvencionables:
No se subvencionaran despeses següents:

1. Despeses cfinversió, o sigui, materials/bens inventaríables, que son aquells amb una
vida útil que va mes enllá d)un any, que poden ser susceptibles cfamortització i que no
es consumeíxen integrament dintre de 1'activiíat subvencionada, i a mes a mes quan el
seu valor unitari sigui superior a 100,00 euros (IVA indos), i quan s'adquíreixen per lots
i el seu cosí superi e!s 300,00 euros (IVA indos)

2. Els imposíos ¡ndirectes quan siguin susceptibles de recuperado o compensació.
3. Les despeses bancáries.

5.- Despeses/cosíos que cobreix [a.subvencióidirectes i Indírectes.
Les despeses con-esponents ai pagament de matricules i 1'adquisició de Ifibres de textos.
6.- Benefíciáríes.

Podran ser beneficiarles cfaquesís ajuís: les persones físiques empadronats i residents a
FAjunfament deis Garidells, que acrediten documentalment la realítzació de la despesa en el
conceptes indicats.
7- SoMicituds i documentacioa aportar.
7.1-S'ha d'adre(?ar al Sr. Alcalde de 1'Ajuníament deis Garidells i ha d'incloure com a mfnim les
següents dades:

-Dades personáis.

-Fotocopia D.N.I. de la persona física soHicÍtant de la subvenció o del representaní legal,
peí que fa ais menors d'edat.
-Documentsjustifícatius del pagamentde les matricules.
-Documentjustifícatíus del pagament de llibres de íext i adquisició de material,en factures a
nom de la persona soHicÍtant o el representant o tutor legal; ha de constar la conformítat de

que están pagades.
-Certífícat de! no de compte bancária; en el cas de menors d'edat, es possible la
presentado de! no de compte del representant legal o tutor.



7.2.La presentació de la sol-licítud de subvencíó significa la plena accep^ció de les presehts
Bases.

7.3.La presentado deis documenfs detallats será condició necessária per^-Ja.^ramitació de la
sol-liciíud.

8.- Lloc de presentado.

Les sol-lícííuds amb la documentado referida s'hauran de presentar al Registre General de
1'Ajunfament 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 jurídíc de les admínistracions publiques í del procediment administratiu comú.

9.- Termjní Dresentacíó.

El tenniní de presentado de les sol-licituds, en única convocatoria, será des del dia
WOCTUBRE A 31 D'OCTUBRE DE 2017, ambdós ¡nclosos.
10.- Recfifícació defectes o omissions documentacío,
En cas que la documentado presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirá al
benefician, per escrít, la seva rectíficació o les esmenes necessáries, en el termíni de deu dies
hábils, a partir de 1'endemá que rebí 1'indicat escrit, amb la indícació que si no ho fa així
3'entendrá per desistit de la seva sol-licitud.
11.- Orqans comoetents per a ¡a ordenado, la instrucció i la concessió.
El responsable de la ¡nstrucció de! procediment per a Fatorgament de les subvencions previstes
en la present convocatoria será el Regidor corresponent de FArea.
Uavaluació de les sol-licituds presentades l;efectuará la Comissió Qualificadora constituida, en
conformjtat amb el que disposa ['art. 22 de la Lleí 38/2003, general de subvencíons i que estará
formada per les secjüents persones:
President/a:

Vacáis:

Secreta ri;

L'Alcalde-Presidení

El regidor corresponení de ['Área.

Secreta ri/ária de la Corporació o funcionari/ária en qui deleguí.

LOrgan responsable de la resolució del procediment per a 1'atorgament de les subvencions
será 1'Alcalde-President.
12.-Temn¡ ni de resolució i notífícacíó.
El termíni per a la resolució i notificado de ratorgament de les subvencíons será, com a máxím,
de VINT DIES, a compíar des de la data de íancament del període de presentado de
sol-licituds, íranscorregut 1'esmentat termini sense notificado de la resolució del procediment
tramitat, la sol-licitud s'entendrá desestimada.
13.- Compatibilítat oJiLcornpatibilitat amb altres subvencíons, aíudes, ¡ngressgs o recursos peí a

la mateíxa fínaliíat.
La subvenció atorgada será compatible amb qualsevol alíra concedida per altres
administracíons o ens públics o privats.
1A- Infraccíons í sancions.
En materia d'ínfracc¡ons i sancions s'apl¡cará el que es disposa en el Tííol IV de la Llei General
de Subvencions i en el Tito! IV del seu Reglament.
15.- Publicítaí subvencions aíorqades.
L;A]uníament publicará les subvencíons atorgades, amb indicació de la convocatoria, el
programa i e! crédií pressupostari al que s'¡mpufen, així com els benefíciaris, quantitat
concedida, en els mítjans que es detallen a continuado: Página web de 1'Ajuntament i en el
Taulell d'anuncis de 1'Ajuntament.
16- Normativa d'aplicac¡ó.
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases son d'ap]icació 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
l'exerc¡c¡2017, la Liei 40/2015, d'1d'octubre de Régim Jurídíc del Sector Públic.



SEGON.- Sotmetre a trámit d'ínformació pública 1'aprovació d^ les referides /
bases, per termini de 20 dies hábils comptats a partir de la public'áqó d?aquest
anunci en el ButlletÍ Oficial de la Provincia de Tarragona.
TERCER.- Si no es presenten reclamacions s'entenen defínitivament
aprovades i es procedirá a la seva publicado.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS MEMBRES PRESENTS.

4.- PROPOSTA DfAPROVACIÓ DE BASES PER A LA CONCESSIÓ
D'AJUTS ECONÓMICS INDIVIDUALS PER A LJASSISTÉNCIA DE NENS I
NENES A LLAR D'INFANTS, ANUALITAT 2017.

Per part de 1'equip de govern es presenta Faprovació d'aquestes Bases de
Subvencions que teñen per finalítat: 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 d'0bres i Servéis de les
Entitats Locáis a Catalunya, la Llei 28/2003, de 17 de novembre, Genera! 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 INDMDUALS PER
ASSISTÉNCIA A LLAR D'INFANTS DE NATURALESSA PUBLICA O
PRIVADA.
El contingut d'aquestes Bases es elsegüení:

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA CONCESS1Ó
AJUTS INDIVIDUALS PER ASSISTÉNCIA A LLAR D1NFANTS DE NATURALESSA
PUBLICA O PRIVADA.
Serán d'ap[¡cació a aquestes Bases, la Lleí 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de julíol, peí qual s'aprova el Reglament de la
indicada Llei, així com les Bases d'Execuc¡ó del Pressupost General de 1'Ajuntament per a
l;exercici2017.
1,-Obíecte

L'objecte de les presente Bases es definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per
a la sol-licitud, tramitactó, concessió, cobrament i justificado D'AJUTS que atorgui 1'Ajuntament
deis Garidells per assisíéncia a llar d'infants de naíuralesa pública o privada de nens i nenes
empadronats i resídents a ['Ajuníamení deis Garidells.
Aquestos bases no s'estableixen en régim de concurrencia competitiva, obligant-se
l)Ajuníament en cada convocatoria ha de teñir crédit adequat i suticient per atendré les
peticíons.

2-- Consi.qnacíó pressuDOStária

La despesa computable anirá a carree de la partida pressupostáría, inclosa al Pressupost de
despeses de [;anualítaí 2017, la qual es titula "ajuts per avis í ínfants", amb una consignado
total de 3.000,00 Euros.
En el supósíí de que el nombre de sol-licituds excedís de les disponibilitaís económiques
assenyalades, s'aíendran les sol-licituds presentades fíns la consignado pressupostária, per



1'ordre de presentado en el Registre General cTEnírada d)aquestAjuntament.\''
3.- Quaníía

La quantifat máxima será de 200,00 Euros per persona física, sempre que é&^usíifíqar un
ímport pagat igual o superior a 500,00 Euros anuals; en cas de esser un import inferior, será el
25% de fimportjustificat, essent la quantia máxima la de 500,00 Euros.
4. Desoeses subvencionables
4.1.Es consideren despeses subvencionables aquelles que comportin la assisíéncia a llar
d'infants publiques o privadas; s;han de presentar el documents justifícatius de pagaments de
quotes per [;assísténc¡a a aquests Centres, tan sígui de naturalesa pública com de naturalesa
privada.
4.2. Despeses no subvencionables:
No se subvencionaran despeses següents:

1, Despeses cfínversió, o sigui, materials/bens inventaríables, que son aquells amb una vida
útil que va mes enllá d'un any, que poden ser susceptibles cTamortització i que no es
consumeixen ¡nfegrament dintre de ['activitat subvencionada, ¡ a mes a mes quan el seu
valor unitari siguí superior a 100,00 euros (IVA indos), i quan s;adquireixen per fots i el
seu cosí superi els 300,00 euros (IVA indos)

2. Els impostas indírecíes quan síguin susceptibles de recuperado o compensado.
3. Les despeses bancáries.

5.- Desoeses/costos aue cobreix la subvenctó: directes i indirectes
Les despeses corresponents al pagament de quotes per assisténcía Llar d'lnfants, tan siguí de
naturalesa pública com de naturalesa privada. Aquesta despesa s'haurá de realitzar en
l'anua[ítat2017.
6.- Benefícíáries.

Podran ser beneficiarles cfaquests ajuts: els nens i nenes empadronats i residents a
1'Ajuntament deis Garidells, que acrediten documentalment assisténcia a aquests centres.
No podran esser benefíciaris: Els deutors amb la Hisenda municipal.
7.- Sol-licituds i documentado a aportar,
7.1.S'ha cfadre^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. del representant legal, pare, mare o tutor.

- Documenísjustificatius del pagament de les quoíes per assisténcia a Llar d'Infants que s)han
de generar a 1'anualitat 2017.
- Certificat del no de compte bancária.
7.2.La presentado de la sol-licitud de subvenció significa la plena acceptació de les presente
Bases.
7.3.La presentado deis documenís detalláis será condició necessária per a la tramitació de la
soMicitud.

8.- Lloc de presentació.
Les soHicituds amb la documentado referida s'hauran de presentar al Registre General de
1'AJuntament deis Garídells.
També es podran presentar en qualsevo! deis llocs que preveu 1'article 38.4 de la Lleí 30/1992, de 26

de novembre, de régim jurídic de les administracions publiques í del procedíment adminisíratiu comú.

9.- Termini presentado.

El termini de presentado de les sol-licituds, en única convocatoria, será des del día 1
0'OCTUBREAL 31 DWTUBRE DE 2017, ambdós inclosos.

10.- Rectíficac¡ó_defectes o omissicms documentació.
En cas que la documentado presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirá al
benefician, per escrit, la seva rectificado o les esmenes necessáries, en e! termini de deu díes
hábils, a partir de Fendemá que rebi 1'indicat escrit, amb la indicació que si no ho fa així
s'entendrá per desístií de la seva sol-iicitud.

11.- Organs competents per a la ordenaciója instruccioj_la concessió.
El responsable de la instrucció del procediment per a ratorgament de les subvencions previstes
en la presenf convocatoria será el Regidor de 1'Area.



Lavaluacíó de les soHicítuds presentades 1'efectuará la Comissió Qualificadora cóh^títttída, en
confonnííaí amb el que disposa 1'art. 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions i q'Lte-esíará/
formada per les següents persones:

President/a:

Vacáis:

Secretan:

L'Alcalde-Presídent

El regidor corresponent de 1'Area.

Secretari/ária de la Corporacíó o funcionari/ária en qu¡ delegui.

L'0rgan responsable de la resolució del procedíment per a 1'atorgament de les subvencions
será 1'Alcalde-Presídent,
12.- Temnini de resolució i noíífícació.
El termíni per a la resolució i noíifícació de 1'atorgament de les subvencions será, com a máxim,
de V1NT D1ES, a comptar des de la data de tancament del període de preseníació de
sol-lícituds, transcorreguf [;esmentat íermini sense notificació de la resolució del procediment
tramitat, [a sol-líciíud s'entendrá desestimada.
13.- Compatibilitat o incompatibílitat amb altres subvencions, ajudes, inaressos.o recursos per a

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

En materia d'infraccions í sancíons s'aplicará el que es disposa en el Títol IV de la LIeí General
de Subvencíons i en el Títol IV del seu Reglament.
'Í5_- Publíciíat subvencions atoraades.

l_'Ajuntament publicará les subvencions atorgades, amb ¡ndicació de la convocatoria, el
programa í el crédit pressupostari al que s'imputen, així com els beneficíaris, quantítat
concedida, en els mitjans que es detallen a continuació: Página web de 1'AJuntament i en el
Taulell d'anuncis de 1'Ajuntament.
16- Normativa cTaplícació.
En fot e! que no preveuen expressament aquestes Bases son d;aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, genera! de subvencions; el Real Decreí 887/2006, de 21 de juliol peí qual
s;aprova el Reglament de la indicada Llei, les Bases d'execucíó del Pressupost General de
1'exercici 2017, la la Llei 40/2015, d'1d;octubre de Régim Jurídíc del Sector Públic i demás
legislado concordant.

SEGON,- Sofmetre a trámit d'[nformació pública 1'aprovació de les referides
bases, per termini de 20 dies hábils comptats a partir de la publicado cTaquest
anunci en el Buflletí Oficial de la Provincia de Tarragona.

TERCER.- Si no es presenten reclamacions s'entenen defínitivament

aprovades i es procedirá a la seva publicació.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS MEMBRES PRESENTS.

5." PROPOSTA D'APROVACIO DE BASES PER A LA CONCESSIO
D'AJUTS ECONÓIV11CS INDIVIDUALS PER A L'ASSISTENCIA DE LA GENT
GRAN A RESIDENCIES O CENTRES DE DÍA, ANUALITAT 2017.

Per part de 1'equip de govern es presenta 1'aprovació d?aquestes Bases de
Subvencions que teñen per finalitat: ajuts que atorgui 1'Ajuntament deis



Garidells per assisténcia de la gent gran a Residencies o Catres de Día per/
l'anua[¡íat2017.
Considerant els articles 116 a 129 del Reglament cfObres i S^FveJs ¿e-les
Entiíats Locáis a Catalunya, la LIeí 28/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions peí que fa a 1'aprovació de subvencions,
ES PROPOSA al Pie de la Corporació, 1'adopció deis següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar les BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA
CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER
ASSISTÉNCIA A CENTRES DE DÍA I RESIDENCIES DE LA TERCERA
EDAT.
El contingut cTaquestes Bases es elsegüent:

BASES PART1CULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ
AJUTS IND1VIDUALS PER ASSISTÉNCIA A CENTRES DE DÍA I RESIDENCIES DE LA
TERCERA EDAT.
Serán d'aplícacíó a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Suüvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, peí qual s'aprova el Reglament de la
indicada Llei, així com les Bases d'Execució del Pressupost General de 1'Ajuntament per a
['exercici2017.

L- Obiecíe
L'objecte de les presents Bases es definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per
a la sol-liciíud, tramitació, concessió, cobrament ¡justificació D'AJUTS que atorgui 1'Ajuntament
deis Garídells per ¡a geni gran que facin us de residencies o centres de día.
Aquestes bases no s'estableixen en régim de concurrencia competitiva, obliganí-se
1'AJuntament en cada convocatoria ha de teñir crédít adequat i sufícient per atendré les
peticions.

2.- Consicinació Dressupostaria
La despesa computable anirá a carree de la partida pressupostária, inclosa al Pressupost de
despeses de 1'anualítaf 2017, la quai es titula "ajuts per avís i infants", amb una consignado
total de 3.000,00 Euros.
En el supósít de que el nombre de sol-licituds excedís de les disponibilitats económiques
assenyalades, s'atendran les sol-lícituds presentades fíns la consignado pressupostária, per
Fordre de presentado en el Registre General d'Entrada d'aquestAjuntament
3.- Quantia

La quantitat máxima será de 200,00 Euros per persona física, sempre que es jusíifíqui un
import pagat igual o superior a 500,00 Euros anuals; en cas de esser un import inferior, será el
25% de 1'ímportjustíficat, essent la quantia máxima la de 500,00 Euros.
4. Desoeses subvencionables
4.1.Es consideren despeses subvencionables aquelles que comportín la assisténcia a Centres
de Día i Residencies de la Tercera Edat; s'han de presentar el documents justificatius de
pagaments de quotes per 1'assisténcia a aqueste Centres, tan sigui de nafuraiesa pública com
de naturalesa privada.
4.2. Despeses no subvencionables:
No se subvencionaran despeses següents:

1. Despeses cTinversió, o sigui, materials/bens ¡nventariables, que son aquells amb una vida
útil que va mes enllá d'un any, que poden ser susceptibles d)amortít2ac¡ó i que no es
consumeixen integrament diníre de ['activitat subvencionada, i a mes a mes quan el seu
valor unítarí siguí superior a 100,00 euros (IVA indos), i quan s;adquíreixen per lots i el
seu cosí superi els 300,00 euros (IVA indos)

2. Els impostos ¡ndirecfes quan siguin susceptibles de recuperado o compensado.
3. Les despeses bancáries.

5.- Despeses/costos que cobreíx la subvenctó: direcíes i ¡ndirectes
Les despeses corresponents al pagament de quotes per assisténcia a Centres de Día i
Residencies de la Tercera Edaí, tan sigui de naíuralesa pública com de naturalesa privada.
Aquesta despesa s'haurá de realitzar en 1'anualitat 2017.
6.- Benefíciáries.



\ í ^ ~'\
Podran ser benefíciáries d'aquesís ajuts: [es persones físiques emp£^dr¿ciafs i iceéídents a.'
1'Ajuntament deis Garidells, que acrediten documentalment assisténcía\^ 'Centres de Dia/i
Residencies de la Tercera Edaf, tan sigui de naíuralesa pública com de natur^sa privada/
7.- Sol-licituds i documentado a aportar.

7.1.S'ha cTadre?ar al Sr. Alcalde de 1'Ajuntament deis Garidells i ha d;íncloure com a mínim les
següents dades:
- Dades personáis.

- Fotocopia D.N.I. de la persona física soHicitant de la subvenció o del representant legal.
- Documents justificaíius del pagament de les quotes per assísténcia a Centres de Día i
Residencies de la Tercera Edaí, tan sigui de nafuralesa pública com de naturalesa privada;
aquesíes quotes s'han de generar a 1'anualitat 2017.
- Certifícat del no de compíe bancária.
7.2.La presentado de la soHícítud de subvencíó significa la plena acceptació de les presents
Bases.

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

8.- Lloc de preseníació.

Les sol-líciíuds amb la documeníació referida s'hauran de presentar al Registre General de
1'Ajuníament 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 adminísíracions publiques i del procediment admínistratiu comú.
9.- Termini presentado.

El íermíní de preseníació de les sol-lícituds, en única convocatoria, será des del día 1 D'OCTUBRE al
31 D'OCTUBRE DE 2017, ambdós Ínclosos.
10.- Rectifjcació defectes o omissions documentada
En cas que la documentado presentada siguí incorrecta o incompleta, es requerirá al benefician, per
escrit, la seva rectificado o les esmenes necessáries, en el terminí de deu dies hábils, a partir de
fendemá que rebi Fíndicat escrií, amb la ¡ndicació que si no ho fa així s'entendrá per desistit de la seva
sol-licítud.

11.- Óroans comDetenís Der a la ordenació, la jnstrucció Lia concess.íó.
El responsable de la instrucció del procediment per a 1'atorgament de les subvencions previstes en la
present convocatoria será el Regidor de ['Área.
L'avaluac¡ó de les sol-licituds presentades 1'efectuará la Comissió Qualífícadora constituida, en
confonnitaí amb el que disposa 1'art. 22 de la Llei 38/2003, general de subvencíons i que estará
formada per les següents persones:
Presídent/a-

Vacáis:

Secretan:

l_'A[calde-President

El regidor corresponent de 1'Area,

Secreíari/ária de la Corporació o función a ri/á ría en qui delegui.

L'0rgan responsable de la resolució del procediment per a 1'atorgament de les subvencions será
1'Alcalde-President.

12.- Termíni de resolució i noíifícació,
El tennini per a la resolució i notificado de 1'atorgamení de les subvencíons sera, com a máxim, de
VINT DIES, a compíar des de la data de tancament del període de presentació de sol-licítuds,
íranscorreguí ['esmentaí terminí sense noííficació de la resolucíó del procediment tramitat, la sol-lícitud
s'entendrá desestimada.

13.- Compatibilifat o ¡ncompatíbílitat amb altres subvencions, aiudes. ¡naressos o recursos per a la
mateixa fínalitat.
La subvenció atorgada será compatible amb qualsevol alíra concedida per altres adminísíracíons o ens
públics o priváis.
14.- [nfraccions i sancíons.
En materia d'infraccions i sancions s'aplicará el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de
Subvencions i en el Tito! IV del seu Reglament.
líL-.Publícitat subvencions aíoraades.
LAJuntament publicará les subvencions atorgades, amb Índícació de la convocatoria, el programa i el
crédít pressupostari al que s'ímputen, aíxí com eis beneficiaris, quantitaí concedida, en els mitjans que
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es detallen a continuado: Página web de 1'Ajuntament í en el Taulell d'ai\u^icis de l^üfTtament.
16- Normativa d'ap|icac¡ó. \ - /
En fot el que no preveuen expressament aquestes Bases son d'aplicacíó\la Llei 38/200/3', de 17 de
novembre, general de subvencions; el Real Decret 887/2006, de 21 de jüticU^geij^tál s'aprova el
Reglament de la indicada LleÍ, les Bases d'execucíó del Pressupost General de 1'exercici 2017, la Llei
40/2015, d;1 d'octubre de Régim Jurídic del Sector Públic i demés iegíslacíó concordant.

SEGON.- Sotmeíre a trámit dlnformacíó pública 1'aprovació de Íes referides
bases, per termini de 20 dies hábils comptats a partir de la publicacíó d'aquesf
anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.
TERCER.- Si no es presenten reclamacions s'entenen defínítívament

aprovades i es procedirá a la seva publicado.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTAC1Ó, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS MEMBRES PRESENTS.

6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BASES PER A LA CONCESSIÓ
DTAJUTS ECONÓMICS INDIVIDUALS A INFANTS, JOVES I GENT GRAN
PER A LA PRÁCTICA ESPORTIVA, ANUAUTAT 2017.

Per parí de Fequip de govern es presenta 1'aprovadó d'aquestes Bases de
Subvencions que teñen per fínalitat: ajuts económics ¡ndividuals a infants, joves
i gent gran per a la práctica esportiva, per 1'anualitat 2017.

Considerant els articles 116 a 129 del Reglament d'0bres i Servéis de les
Entitats Locáis a Catalunya, la Ue¡ 28/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions peí que fa a 1'aprovació de subvencions,

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

PRIMER.- Aprovar les BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA
CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ AJUTS INDMDUALS PER
INCENTIVAR LA PRACTICA D'ESPORT.
El contínguí d'aquestes Bases es elsegüent:

BASES PART1CULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIO
AJUTS INDMDUALS PER INCENTIVAR LA PRACTICA D'ESPORT.
Serán cfaplicació a aquestes Bases, la LleÍ 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Real Decreí 887/2006, de 21 de juliol, peí qual s'aprova el Reglament de la
indicada Llei, així com les Bases d'Execució del Pressuposf General de 1'Ajuntament per a
1'exercici 2017.
1.- Obiecte

L'objecte de les presenfs Bases es definir el conjunt de condícions i el procedíment a seguir per
a la sol-liciíud, tramitacíó, concessió, cobrament ijustifícació D7UUTS que atorgui 1'Ajuntament
deis Garidells per ¡a práctica de Fesport en qualsevol modalitat.
Aquests ajuts económícs hauran de fomentar activítats cfinterés públíc o social que tinguin per
finalítat

• Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat.
• Possíbiliíar el creixement de la práctica esportiva de forma quaníítativa i/o

qualitatíva.



Aquestes bases no s;estab!eixen en régim de concurrencia ^competitiva J gt^igant-se
1'AJuntament en cada convocatoria ha de teñir crédít adequat i sL?(l>ient per-áíendre [^s
peticions. ^ ^./
2.- Consianació pressupostária v.'^~^^ ./--

El pressupost rnáxím per cada tipus de subvencíó anírá a carree de la partida pressupostária
del Capítol IV del Pressuposí de Despeses, que es titula: Incentivar esport, per un import de
2.500,00 Euros.

En el supósít de que el nombre de sol-licííuds excedís de les disponibilítats económiques
assenyalades, satendran les sol-licítuds presentades fíns la consígnació pressupostária, per
Fordre de presentado en el Registre General cfEntrada d'aquestAjuntamení.
3-- Quantia

La quantítat será de 60,00 Euros per persona física, sempre que es Justifíqui un import pagat
igual o superior a 200,00 Euros anuals; en cas de esser un import inferior, será el 25% de
['importjusíifícat, essent la quantía máxima la de 60,00 Euros.
4. Despeses subvencionables
4.1.Es consideren despeses subvencíonables aquelles que comportjn la práctica de fesport per
la persona física que s)acredítará per la presentado deis documents jusíifícafius de pagaments
de quotes per la práctica de 1'esport íant en Institucions publiques com Institucions prívades.
4.2. Despeses no subvencionables:

No se subvencionaran despeses següents:
-Despeses cHnversíó, o sigui, materials/bens ¡nventariables, que son aquells amb una
vida útil que va mes enllá d'un any, que poden ser susceptibles d'amortització i que no
es consumeixen ¡ntegramení díntre de 1'activítat subvencionada, ¡ a mes a mes quan el
seu valor unííari sigui superior a 100,00 euros (IVA indos), i quan s)adquireíxen per lots
i el seu cost superi els 300,00 euros (IVA indos)
-Els impostas índírectes quan síguin susceptibles de recuperado o compensado.
-Les despeses bancáries.

5-- Despeses/cosíos que cobreix la subvencíó: directes í indirectes
Les despeses corresponenís al pagament de quotes per la práctica de Fesport en Institucions
publiques i privades en l'anualítat2017.
6-- Benefíciáries.

Podran ser beneficiarles cTaquests ajuts: les persones físiques empadronats i residents a
1'Ajuntament deis Garidells, que acrediten documentalment la práctica de 1'esport.
7.- SoNicituds i documentacíó a aportar.
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-licitant de la subvenció o del representan! legal, peí
que fa ais menors d'edat.
- Documents justificatius del pagament de les quotes per la práctica de 1'esport; aquesíes
quoíes s'han de generar a 1'anualítaí 2017.
- Certíficat del no de compte bancáría; en el cas de menors d'edat, es possible la presentado
del no de compte del representant legal o tutor.
7.2.La presentado de la soMicitud de subvenció significa la plena accepíacíó de les presents
Bases.
7.3.La presentado deis documents detaliats será condicíó necessária per a la tramitado de la
sol-liciíud.
8.- Lloc de presenfacícL
Les sol-líciíuds amb la documentacíó referida s'hauran de presentar al Registre General de
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 adminísíracions publiques i del procediment administratiu comú,

9.- Temnini Dreseníació.

El tenniní de presentado de les sol-lícituds, en única convocatoria, será des del dial
0'OCTUBRE AL 31 DWTUBRE DE 2017, ambdós ínclosos.
10.- Rectificado defectes o omissions documentacró.
En cas que la documentado presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirá al
benefician, per escrit, la seva rectifícació o les esmenes necessáries, en el fermini de deu dies



( \
hábils, a partir de Fendemá que rebi 1'indicat escrit, amb la ¡ndica^ió qu^ si no hb ^
s'entendrá per desistít de [a seva soHicitud. \
11.- Organs compeíents pei^a [a^OLdenacíó, la instrucctó i la^oncessío. \ /'
El responsable de la ínstrucció del procediment per a 1'aíorgament de les^ubvencions previsteé
en la present convocatoria será el Regidor delegat cfEsports. \^ ,/"'/

L'avaluacíó de les sol-licííuds presentades ['efectuará la Comissió Qualificadora^consfífüída, en
conformitat amb e) que disposa 1'art. 22 de la Lle¡ 38/2003, general de subvencions i que estará
formada per les següents persones:

President/a:

Vacáis;

Secretan:

I_'AIcalde-President

El regidor corresponent de 1'Area.

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

L'0rgan responsable de la resolució del procedimení per a ['atorgament de les subvencions
será ['Alcalde-President.
12.- Termini de resolució i notificacíó.
El termini per a la resolució ¡ notificado de 1'atorgament de les subvencions será, com a máxím,
de VINT DIES, a comptar des de la data de íancament del període de presentació de
sol-licituds, íranscorregut 1'esmeníaí íermíni sense notifícació de la resolució de! procediment
tramítat, la sol-licitud s'entendrá desestimada.
13.- ComDatibilitat o incompatibílitat amb altres subvencions, aiudes, ¡n_qressos o recursos per a
la mateixa fínaliíat.
La subvenció atorgada será compatible amb qualsevol altra concedida per alíres
admínistracions o ens públics o priváis.
14.- Infraccions i sancions.
En materia cTinfraccions i sancions s'aplicará el que es disposa en el Títol IV de la L!e¡ General
de Subvencions i en el Tito! IV del seu Reglamení.
.15 ^_P ublicitat subvencíons atorqades.
L'AJuntamení publicará les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatoria, el
programa i el crédit pressupostari al que s'Ímputen, aíxí com els beneficiaris, quantitat
concedida, en els mitjans que es detallen a continuado: Página web de !)AJuntament i en el
Taulel! cfanuncís de l;Ajuntament.
16- Normativa d'aplicació,
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases son d'aplicac¡ó la Lleí 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencíons; el Real Decret 887/2006, de 21 de julio) peí qual
s'aprova el Reglament de la indicada Llei, les Bases cTexecució del Pressupost General de
1'exercjci 2017, i la Llei 40/2015, d'1d;octubre de Régun Jurídic del Sector Públic i demás
legislacíó concordaní.

SEGON.- Soímetre a trámit cTinformació pública 1'aprovació de les referides
bases, per íermini de 20 dies hábíls comptats a partir de la publicacíó d'aquest
anund en el Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.

TERCER.- Si no es presenten reclamacions s'entenen definítívament

aprovades i es procedirá a la seva publicación

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS MEMBRES PRESENTS.



7.- PROPOSTA D'APROVACIO DE BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIO D'AJUTS ECONÓMICS INDIVIDUALS PE^REHABILITA<21Ó
DE FACANES, ANUALITAT 2017. Y^ ^^

Per parí de 1'equip de govern es presenta 1'aprovació d'aquestes Bases de
Subvencions que teñen per finalitat; ajuts individuals per rehabilitado de
fa^anes, perl'anualitat2017.

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 REGULADORES DE LA CONVOCATORIA
PER A LA CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER REHABILITACIÓ DE
FAQANES, PER LANUALITAT 2017.
El contingut d'aquestes Bases es elsegüent;

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A U\ CONCESSIÓ
AJUTS INDIVIDUALS PER ACTUACIONS 0'ARRANJAMENT DE FAQANES EN MAL ESTAT
I TANCAMENT DE PARCE-LES URBANES.
Serán d'ap[ícac¡ó a aquestes Bases, la Lieí 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Rea! Decret 887/2006, de 21 de juliol, peí qual s'aprova el Reglament de la
indicada Llei, a¡xí com [es Bases d'Execució del Pressupost General de 1'Ajuntament per a
[)exercici2017.
l.-Obiecíe.

L'objecte de les presents Bases es definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per
a la soHicitud, tramitació, concessió, cobrament i jusíificació D;AJUTS que atorgui 1'AJuntamení
deis Garidells per actuacions d'arran]ament de fa^anes en mal estat ¡ tancament de parcel-les
urbanos, sempre que aquestes actuacíons s'executin en la Clau urbanística "N" del terme
municipal; dins d'aquest concepte están:
-Quan la paret doni dírectament a la via pública (vivendes unifamiliars sense baila, tindran la
mateixa considerado).
-En les vivendes unifamiliars amb baila, únicament será subvencíonable la baila que dona a la
vía pública.
- Les tanques, naus i fa?ana de granges, sempre que estiguin en sol urbá í donín a la via
pública.

Aquestes bases no s;estableíxen en régim de concurrencia competitiva, obligant-se
FAjuntamení en cada convocatoria ha de teñir crédit adequat i sufícient per atendré les
peticíons.

2^- Consignado pressupostária.

El pressuposí máxím per cada típus de subvenció anirá a carree de la partida pressuposíária
del Capítol IV del Pressupost de Despeses, que es titula "Rehabilitar faoanes". El ímport máxim
cfaquesta partida es de 8.000,00 Euros.
En el supósit de que el nombre de sol-licituds excedís de les dísponibilitats económiques
assenyalades, s;atendran [es sol-lícituds presentades fins la consignado pressupostária, per
1'ordre de presentado en el Registre General cTEntrada d'aquestAjuntament.
3.- Qyantia,
La subvencíó consistirá en una quantitat que suposará el 50% de 1'import deis treballs, si es
tracta de fa^anes; í del 20%, si es tracta de tancamení de parceHes urbanes, calculant dit
¡mport amb eis móduls que s'esmenten a coníinuacíó:
A)ARRANJAMENT DE FAQANES D'HABITATGES, GRANGES:
-Només treballs i material de pintura: 5,00 Euros m2, máxim de 500,00 Euros.
-Treballs de repicar i arrebossar, 10,00 Euros m2, fins a un máxim de 1.000,00 Euros.



/
B) BATLLES: {
-Pintar: 5,00 Euros/metro linea!, máxim 500,00 Euros. \
-Altres actuacions: 10,00 Euros/metro lineal, máxim 1,000,00 Euros. \
4.- Beneficiáries.

Podran ser benefíciáries cTaquests ajuís: [es persones físiques o jurídiqLfes-prepTefáries
d'¡mmobles ubicáis al íenne municipal deis Garidells, que acrediten documentalment aquestes
actuacíons.

No podran esserbeneficíaris:
-Els que íínguin obert un expedient de disciplina urbanística sobre el immoble en el quaf es fará
1'acíuacíó.

-Els deutors amb la hisenda municipal.
S.-Sol-licítuds documentació a aportare ¡nstrucc[ó.
5.1,Les sol-lícituds, segons el model que es facilitará a les ofícines de 1'Ajuntamenf, es
presentará al Registre General de la Corporació en el moment de soMícitar la llicéncía d'obres.
5.2.En aquesta petició constaran les dades personal deis soHicitants i la descripció de les obres a fer,
aíxí com un certifícat del no de compíe bancária.
5.3.- Un cop presentada la soHicitud i informada pels sen/eis técnics municípals, el sol-licitant rebrá ia
llícéncia municipal aíorgada per comentar els treballs.
Els treballs autoritzats s)hauran d'iniciar i finalitzar dintre del termini ¡ndicat a la llicéncía d'obres
concedida, sempre amb la comprovació deis treballs per part deis seriéis íécnics municipals.
5.4.- Acabats els treballs i previa presentado de la factura en les oficines municipals, 1'interessat

soHicítará la inspecció deis servéis técnics municípals. A aquesf efecíe els técnícs de 1'Aj'untament

inspeccionaran la reafífzgcíó efectiva deífreball.

6.- Oraans comoetents oer a la ordenació, la instruccíó i la concessió.
El responsable de [a ¡nsírucció del procediment per a 1'atorgament de les subvencions previstes
en la present convocatoria será el Regidor delegat de 1'Area.
Abans cfefectuar per part de la Comissió la concessió de la subvenció els técnics de
1'Ajuntament inspeccionaran la realització efectiva del íreballs i, sí s'escau, informará
favorablement la concessió de la subvencíó.
L;ava[uació de les soHícítuds presentades ['efectuará la Comissíó Qualifícadora constítuTda 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:
Presidení/a:

Vocals:

Secretan:

L)Alcalde-Presídent

El regidor corresponent de 1'Area.

Secreta ri/ária de la Corporació o funcíonarí/ána en quí deleguL

L'0rgan responsable de la resolució del procediment per a 1'aíorgament de les subvencions
será 1'Alcalde-President.
7.- TermínLde resolució i notifícació.
El termini per a la resolució i notificado de 1'atorgamení de les subvencíons es fará sí s'escau
frimesíralmení.

8.- Compatibilítat o incompatíbilitat amb altres subvencions. ajudes, ingressos 0 recursos per a
la mateixa finalitat.

La subvencíó aíorgada será compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats,
9.- Infraccions i sancions.
En materia cTinfraccÍons í sancíons s'aplicará el que es dísposa en el Tito! IV de la Llei General
de Subvencions i en el TÍtol IV del seu Reglament
10. - Pub 1 ¡citat subvencions atoraades.
L'Ajuntamení publicará les subvencions atorgades, amb indícacíó de la convocatoria, el
programa i el crédit pressupostari al que s'ímputen, aixf com els beneficiaris, quantitaí



concedida, en els mitjans que es detallen a continuació: Página web de 1'A^Lintament i ^n^l
Taulell d'anunc¡s de 1'AJuntament. ¡
1_1- N_ormat¡va_d'apl¡cac[ó. \

En fot el que no preveuen expressamenf aquesíes Bases son d;aplicació la LleK^8/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Real Decret 887/2006, de 21 de Jfciíipl peí qyat//
s;aprova el Reglamení de la indicada Lleí, les Bases d'execució del Pressupost G^ñer^í de
1'exercici 2017, la Llei 40/2015, d'1d'octubre de Régim Jurídic del Sector Públic i demés
legjslacíó concordant.

SEGON.- Sotmetre a trámít d'informació pública 1'aprovacló de les referides
bases, per termini de 20 dies hábils comptats a partir de la publicació d'aquest
anunci en el Buflletí Oficial de la Provincia de Tarragona.

TERCER.- Si no es presenten reclamacíons s'entenen definitivament
aprovades ¡ es procedirá a la seva publicado.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIO, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS MEMBRES PRESENTS.

7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE ANOMENAT
"MAGAT2EIVI".

Vist que des de 1'equip de govern es considera necessari realitzar 1'actuació

inclosa en aquest projecte, anomenat ICMAGATZEM!'.

Com conseqüéncia, es va encan-egar la redacció del projecte ais arquitectes

Jorcfi Granell i Francesc Cátala.

Aquesta actuado consisteixi en construir un peíit magatzem en una cantonada

del solar per tal de poder disposar d'un lloc per guardar-hi elements i objectes

varis, eines ¡ petita maquinaria municipal; al mafeix temps, s'aprofííará la

coberta d'aquesta construcció com a terrassa oberta i en vistes cap a la zona

d'equípaments, on h¡ ha un pare i una pista poliesportiva.

Víst que amb data 3 d'abril de 2017, es va emetre Informe per Secretaria sobre

la Legislado aplicable i el procediment a seguir.

Examinada la documentació que 1'acompanya, PROPUSO al Pie de la

Corporacíó 1'adopció deis següents acords:

PRIMER.-Aprovar inicialment el projecte d'obres anomenat "MAGATZEM".

SEGON.- Sotmetre el Projecte d'0bres a informació pública peí període de

TRENTA DIES mitjan^ant anunci en e/ Butlletí Ofidaf de ¡a Provincia, en e/

Dian Oficial de !a GeneraHtat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de

1'Ajuntamení.



\ ; ;
TERCER.-En el cas de no presentar al-Iegacions al projecte, emétí's Inform^^^

proposta de secretaria i dése trasllaí a aquesta Alcaldía de l'expedie\t per a la

seva resolucíó.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIM1TAT
DELS MEMBRES PRESENTS.

8.-PROPOSTA D'APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL ND
1 DE LES NORMES SUBSIDIÁRIES DE PLANEJAMENT-URBANITZACIÓ
LA FONT DE LA ROCA I CLAU CJ.
1.ANTECEDENTSDEFET:

1.1. Per Providencia de Falcaldia de data 15 de marg de 2017, es va iniciar
Fexpedienf de modíficació de les Normes subsidiarles de 1'Ajuntament
defs Garidells.

1.2. Aquesta modifícació va a esser redactada per parí de 1'arquitecte Jordi
Granell March.

En el document técnic sindica ais antecedents que la partida
anomenada la Malacuca va patir una segregacíó incontrolada que va
donar lloc a diferenís parcel-les; una part de les quals varen ser
classificades per les Normes subsidíáries (2002) com a so! urbá. En
concret, teñen aquesta classificacíó una gran pe^a de 33 parcel-les,
coneguda actualment com la Font de La Roca, i altres dues peces

petites de 5 ¡ 3 parceMes.
Cap deis nuclis está urbanitzat, pero a la Font de La Roca s'han fet
petites actuacions que 1¡ donen un millor aspecte. A mes, té els carrers
¡níeriors pavimentáis en tota la seva amplada, mentre que els dos
carrers perimétrícs (camÍ de la Fonts i carrer "B" que donen accés ais
altres dos nuclis de la Malacuca) están pavimentats en parí.
Es necessari, dones, facilitar 1'acabament de les obres d'urbanítzacíó i la
dignificado de la zona.

Per la qual cosa, aquesta modificació de les Normes subsidiarles del
planejament deis Garidells, té els següents objectes:

-Preveure les condicions de millora de la urbanització la Font de la Roca,
de forma que es puguí definir un perímetre nítid i urbaniízat que millori la
seva qualitat estética i la regularització de Famplada deis carrers
interiors, tot donant-la d'una petita zona d'equípament i d'una zona

verde,

-Afegir un punt a les normes urbanístiques referent al sanejament de la
CIau CI-Ciutatjardí que afecta a la urbanització la Font de la Roca i els
dos petits nuclis de 1'urbanitzacíó la Malacuca,



1.3 A Fexpedient consta els informes fécnic i jurídic, peí que fa a
modificado plantejada.

Considerant 1'article 117.3 del Reglament de la LIei cTUrbanisme i corfc^rdants
de la Ue¡ d'Urbanisme, ES PROPOSA al Pie de la Corporació IIadopc¡ó-^el
següentsACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment 1'expediení de modifícació de les Normes
Subsidiáries: Modificado puntual n°1 de les normes subsidiarles de
planejament Urbanítzació La Font de la Roca i Clau CJ.

SEGON.- Obrir un període drinformació pública per un terminí de trenta díes
mitjan^ant anunci que s'inser¡rá en el Butlletí Oficial de la Provincia de
Tarragona, i en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre cTámbÍt local,
ais efectes de presentado de possibles al-legacions. També se'n fará la

publícitat per mítjans telemátics.

Així mateix, s)acorda que de manera simultánia es doni audiencia ais
ajuntaments 1'ámbit territorial deis quals confronti amb els del municipi que es
objecte del pía i se sotmeti el Pía a les consultes que procedebdn de les
administracions publiques afectades i del públic interessat.

TERCER.- Concedir audiencia, simultániament al trámií d'informac¡ó pública,
ais Ajuntaments de 1'ámbit temtoríal deis quals limiti amb el d'aquest terme
municipal.

QUART-- Sol-lícítar els informes preceptius ais organismes afectats per rao de
IIurs competéncies sectorials.

CINQUÉ.- Suspendre peí termini dl1 any, amb possibilitat de prórroga altre any
mes Faíorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicéncíes urbanístiques per

aquellos árees del íemtori objecte de! planejament, les noves determinacions
de les quals suposin modifícació del régim urbanístic vígent.
Aquesta suspensió es publicará conjuntament amb 1'aprovació inicial.

SISE.- Fer constar que contra 1'acord 5é, per tractar-se d'un acte administratiu
de trámit qualifícat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contencíós Acfministratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notifícació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot ¡nterposar recurs de reposició
davant el mateix órgan que l'ha dictaí, en el termini d'un mes a comptar des del

dia següent de la seva notificado.

Contra la resta cfacords, per tractar-se d'actes administratius de trámít no

quaiificats, no procedeix la ¡nterposició de cap tipus de recurs.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIO, S'APROVA PER TRES VOTS
A FAVOR I DUES ABSTENCIONS (Regidors: Marc Bigordá i Francesc Dols).
Per parí de FAIcaIde-President es motiva aquesta abstencíó peí fet de que té



familia amb terrenys que están dins de 1'ámbit d'actuació de la mo\^¡f¡cjac¡ó i pe,
part de Francesc Dols es justifica 1'abstenció perqué es propietari ^LÍn terreni
indos dins d)aquestámbit Y

J

9.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER PROPOSAR A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA LA CANDIDATURA PEL CASAL DE VILA-
RODONA A L^ATORGAMENT DE LA CREU SANT JORDI 2017.

La Creu de Saní Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada peí Decret
457/1981, de 18 de desembre, amb la fínalitat de distingir aquelles persones
naturals o jurídiques que, pels seus mérits, hagin prestaí servéis destacáis a
Catalunya en defensa de la seva identítat o, mes generalment, en pía cívic i
cultural.
l_'Ajuntament de Vila-rodona acorda promoure ofícialment la candidatura a!
Guardó de la Creu de Sant Jordi, de 1'entitat Casal de Vila-rodona en motiu del
seu 50é aniversari (1966-2016), com a reconeixement a la trajectória de 1'entiíat
en el camp de 1'associacionisme, 1'ocí, Fesbarjo i la cultura al municipi de Vila-
rodona i a la seva contornada.

El Casal de Vila-rodona es una entifat recreativa privada formada per quasí 900
socis i compta amb la secció del cinema, piscina i tenis i se realitzen activitats
de ball, conferencies, exposicíons entre molts d'altres, a mes de rebre els actes
d'altres entitats del municipi i deis municipis vems. El local social es va crear
grades a i'esfor^ col-lectiu de molía geni del municipi, tan en la seva
construcció com en el seu maníeniment posterior.
Per tot ['anterior, es propasa al Pie, 1'adopdó deis següents Acords:

PRIMER.- Aprovar la proposta de 1'AJuntament de Vilarodona, de sol-licitar
ofíciaiment 1'atorgament de la Creu de Sant Jordi, guardó de la Generalitaí de
Catalunya, al Casal de Vila-rodona en motiu del seu 50é aniversari (1966-
2016), aprovada peí Pie en sessió ordinaria de data 6 defebrerde 2017.

SEGON.- Comunicar aquest acord a 1'AJuntament de Vila-rodona, ¡nstitució

gestora de la present iniciativa.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS MEMBRES PRESENTS.

PART DE CONTROL:

10.-DONAR COMPTE DELS DECRETS D'APROVACIO DE FACTURES.

Es donen per assabentats/ades,

11.- PRECS I PREGUNTES.

No h¡ ha


