Ajuntament dels Garidells
Av. Catalunya, 2
CP 43153
Tel. 977 62 52 30
ajuntament@elsgaridells.cat

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2018
ASSISTENTS
ALCALDE:
Marc Bigordà Prió
REGIDORS:
Francisco Dols
Nasarre
Jordi Gàllego Paz
Roger Dueso
Canals
Jesús Duch Gatell
REGIDORS QUE
EXCUSEN
L’ASSISTÈNCIA

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

REGIDORS
ABSENTS:
SECRETARI
INTERVENTOR:
Francesc Pros i
Francesch

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
3.- Aprovació, si escau, acceptació donació del Castell dels Garidells.
4.- Aprovació, si escau, del Pressupost per l’exercici 2019.
5.- Aprovació, si escau, de l’aprovació inicial de la Modificació de les Normes
Subsidiàries.
6.- Aprovació, si s’escau, de la Contractació d’Energies Renovables (ACM).
7.- Proposta d’ordenança per les Bases de Subvencions que concedeix
l‘Ajuntament.
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8.- Precs i preguntes.

1.- Aprovació, si escau, de l’Acta anterior.
Havent-se distribuït fotocòpia de l’acta redactada pel secretari de la sessió
celebrada el dia 03 de juliol de 2018, el President pregunta als presents si
volen fer alguna objecció i no formulant-se’n cap es sotmet a votació per la
seva aprovació.
L’acta anterior es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dóna compte de tots els decrets d’alcaldia donats des de l’ultima sessió:
Num.
DECRET

DATA

Num.
EXPEDIENT

7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018

05/07/2018
05/07/2018
23/08/2018
30/08/2018
04/09/2018
07/09/2018
07/09/2018

35/2018
42/2018
71/2018
74/2018
66/2018
77/2018
61/2018

14/2018
15/2018
16/2018
17/2018
18/2018
19/2018
20/2018
21/2018
23/2018

07/09/2018
04/10/2018
10/07/2018
18/10/2018
29/10/2018
30/10/2018
09/11/2018
12/11/2018
13/11/2018

55/2018
81/2018
68/2018
90/2018
76/2018
77/2018
91/2018
43/2018
78/2018

TÍTOL
LLICÈNCIA OBRES C/AV.CATALUNYA,2
LLICÈNCIA OBRES C/LA TORRE, 2
LÍNIES FONAMENTALS DE PRESSUPOST 2019-2021
SUBV.GARANTIA JUVENIL 2018
LLICÈNCIA OBRES ST.JAUME,3
SEGREGACIÓ CASTELL
REFORMA VESTIDORS
PAVIMENTACIÓ I MILLORA CÍ.LES GUNYOLES I EL
TROS
ALTA SERVEI RPC
LLICÈNCIA OBRES C/LA TORRE,35
COL·LABORACIÓ GRIFFITH FOODS
EDIFICACIÓ VOLUM DISCONFORME (C/LA TORRE,55)
SEGREGACIÓ CASTELL MODIFICACIONS
DISSOLUCIÓ JUNTA DE COMPENSACIÓ UA-I3
LLICÈNCIA OBRES C/DE LA FONT,16
LLICÈNCIA OBRES MELSERTRANS
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24/2018
25/2018
26/2018
27/2018

13/11/2018
13/11/2018
15/11/2018
19/11/2018

80/2018
68/2018
92/2018
96/2018

LLICÈNCIA OBRES C/LA TORRE,10
LLICÈNCIA OBRES C/LA TORRE,35
LLICÈNCIA OBRES AV.CATALUNYA,1
ADJUDICACIÓ OBRA PLUVIALS

Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats.

3.- Aprovació, si escau, acceptació donació del Castell dels Garidells.
3.1. Proposta donació Castell
L’Alcalde presenta la següent
Corporació, que literalment diu:

proposta a tots els membres de la

PROPOSTA
Vist que, Núria Martorell Miarnau, propietària del bé amb les següents
característiques:
Peça de terra amb una casa anomenada "Castell", situada en terme
municipal de Els Garidells, partida "Bancals". Té una superfície de sis mil
cent setanta-cinc metres quadrats (6.175m²), i procedeix de la part urbana
del PEP i ELL.
Està composada per les finques cadastrades amb les referències números
3135901CF5633E0001MY i 3135301CF5633E0001XY.
Limita: al Nord i a l´Est, amb resta de finca matriu de la senyora Núria
Martorell (cadastrada amb la referència número 43067A002000380000AG);
al Sud, amb cases del poble (cadastrades amb les referències números
3035503CF5633E0001PY,
3035502CF5633E0001QY,
3035501CF5633E0001GY i 3234321CF5633E0001BY), vials municipals i
amb part de finca matriu (referències números 3234322CF5633E0001YY i
3234323CF5633E0001GY); i a l´Oest, amb carretera TV2232 d´accés a Els
Garidells.
Atès que la Sra. Núria Martorell Miarnau va oferir a l'Ajuntament l'adquisició
gratuïta del bé indicat sense compensació econòmica.
-

Ates als documents que constant a l’expedient i que son:
El certificat del Registre de la Propietat.
L’informe tècnic.
L’informe de Secretaria i el d’intervenció
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i
de conformitat amb l’establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei
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9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Al Ple de la Corporació es proposa:
PRIMER. Acceptar la cessió gratuïta del bé amb les característiques
següents:
Peça de terra amb una casa anomenada "Castell", situada en terme
municipal de Els Garidells, partida "Bancals". Té una superfície de sis mil
cent setanta-cinc metres quadrats (6.175m²), i procedeix de la part urbana
del PEP i ELL.
Està composada per les finques cadastrades amb les referències números
3135901CF5633E0001MY i 3135301CF5633E0001XY.
Limita: al Nord i a l´Est, amb resta de finca matriu de la senyora Núria
Martorell (cadastrada amb la referència número 43067A002000380000AG);
al Sud, amb cases del poble (cadastrades amb les referències números
3035503CF5633E0001PY,
3035502CF5633E0001QY,
3035501CF5633E0001GY i 3234321CF5633E0001BY), vials municipals i
amb part de finca matriu (referències números 3234322CF5633E0001YY i
3234323CF5633E0001GY); i a l´Oest, amb carretera TV2232 d´accés a Els
Garidells.
Aquest be immoble
s’accepta
lliure de càrregues, gravàmens,
arrendaments i al corrent en el pagament d'impostos
SEGON. Notificar a l'interessat l'acceptació de la cessió gratuïta del bé
Castell dels Garidells, i citar-la perquè comparegui per procedir a la signatura
de l'Escriptura pública de l'adquisició del bé immoble.
TERCER. Inscriure el bé en el Llibre Inventario de Béns de l'Ajuntament i
remetre la documentació necessària per a la seva inscripció en el Registre
de la Propietat.
QUART. Facultar a l’alcalde per que en nom de la Corporació pugui signar
l’escriptura publica d’acceptació del be descrit i la resta de document que
siguin necessaris.
3.2. Acceptació donació Castell
ANTECEDENTS:
1. castell dels Garidells, el qual està documentat des de l’any 1174, és Bé
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de Monument Històric (nº
de registre BCIN 879-MH; nº de registre BIC R-I-51-6633) segons la
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disposició addicional 1a de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
cultural català, que considera BCIN tots els béns radicats a Catalunya que
hagin estat declarats d’interès cultural d’acord amb la Llei de l’Estat 16/1985,
de 25 de juny del patrimoni històric espanyol. La disposició addicional 1.2 de
la Llei 16/1985 considerava d’interès cultural els béns a que feia referència el
Decret 22 d’abril de 1949 sobre protecció dels castells espanyols.
2. La família Gras Martorell és propietària del castell des de l’any 1970.
3. Durant aquests anys, i molts més d’anteriors, no s’ha realitzat cap
intervenció de consolidació ni millora i, a més a més, s’hi ha de sumar que el
castell va patir un espoli important (per exemple, part de la qual es pot trobar
al castell de Tamarit). Fruit d’aquesta degradació comprovada, l’any 2016 es
va fer una actuació d’urgència a la torre sud-oest.
4. Estan documentats diversos requeriments indicant la necessitat de
conservació en caràcter d’urgència de les restes del Castell dels Garidells
per part dels SSTT del Departament de Cultura de la Generalitat als
propietaris des de l’any 2006.
5. En un dels requeriments dels SSTT de data 14 de març de 2014, s’indicava
que “representa un risc per la seguretat dels vianants”, fent referència a la
torre sud-oest.
6. A principis de l’any 2016 finalitzaven les obres de consolidació de la torre
sud-oest. L’Ajuntament col·laborà amb els propietaris aportant el projecte
tècnic i més del 50% del cost de l’actuació mitjançant subvenció nominativa.

7. En data 13 de setembre de 2017 es redacta un nou requeriment per part
dels SSTT cap a la propietat indicant que “el Castell està en unes condicions
de conservació precàries que fan necessària una intervenció urgent. Cal dir
que la restauració de la torre sud-oest del castell l’any 2015 fou una mesura
correcta però només parcial, i que el castell requereix una intervenció
global.”
8. En data 10 de maig del 2018 hi ha una reunió a l’Ajuntament dels Garidells
on hi acudeixen el director dels SSTT, Jordi Agràs; l’arquitecta dels SSTT,
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Carme Fernández; en nom de la propietat, Pere Gras; i l’alcalde dels
Garidells, Marc Bigordà.
En aquesta reunió la propietat exposa que se li fa inviable el manteniment
del castell per les càrregues que implica i que està disposat a cedir-lo
gratuïtament.
L’Ajuntament dels Garidells indica que farà el possible per mantenir-lo i no
permetre que es segueixi degradant, però considera que hi pot haver alguna
institució que es faci càrrec del Castell i que pugui gaudir de més recursos
per a la seva conservació.
Tant la propietat com l’Ajuntament li proposen al Sr. Agràs que sigui el
Departament de Cultura qui es quedi amb la propietat del Castell. El Sr.
Agràs indica que aquesta opció no és possible.
9. En data, 10 de desembre de 2018, la propietària del castell presenta al
Registre de l’Ajuntament una instància amb documentació annexa on exposa
que es disposa a cedir gratuïtament el castell dels Garidells i el seu entorn a
l’Ajuntament
10.

Avui, 13 de desembre de 2018, s’ha sotmès a votació en el plenari

ordinari d’aquest Ajuntament i s’ha aprovat per majoria absoluta l’acceptació
d’aquesta cessió.
Per això, proposo al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. L’Ajuntament dels Garidells, com a propietari del Castell dels
Garidells, està disposat a cedir el Castell gratuïtament a qualsevol institució
pública o privada que estigui disposat a fer-se càrrec de la seva
conservació/consolidació i hi dugui a terme un projecte on els seu usos
siguin els adequats segons les indicacions de la corporació municipal.
SEGON. Mentre que no es trobi una institució que se’n pugui fer càrrec, des
d’avui mateix l’Ajuntament es compromet a treballar per la consolidació i
conservació del Castell i el seu entorn.
TERCER. Tenint en compte que la situació econòmica de l’Ajuntament no
permet de grans inversions, però amb la voluntat de poder complir el punt
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segon d’aquest acord, sol·licitem ajuda per l’obtenció de recursos econòmics
i/o tècnics a qualsevol institució que pugui col·laborar en aquesta causa.
QUART. Facultar a l’alcalde perquè faci extensiu aquest acord plenari a qui
consideri oportú.
No es produeix debat sobre el tema,
La proposta tal i com s’ha transcrit es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació, si escau, del Pressupost per l’exercici 2019.
L’alcalde presenta als membres de la comissió informativa el pressupost que
ha continuació es detalla resumit per capítols:
Resum de despeses per capítols

Resums d'ingressos per capítols
Així com la següent relació de llocs de treball:
Funcionaris
Funcionaris d'habilitació nacional:
Pros Francesch, Francesc

Secretaria-Intervenció

Grup A1

Personal Laboral
Estela Leal Cánovas Administrativa

Interinat
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MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL:
SALARIS
BRUTS

SEGURETAT
SOCIAL

12.000

3.600

TOTAL

15.600

El pressupost a estat redactat sota les prescripcions legals de la Llei
d’acompanyament de pressupostos de l'Estat la Llei d'Hisendes Locals i de
la Llei d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, pel que al Ple es
proposa:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost de 2019, tal i que s'ha expressat,
així com la relació de llocs de treball i les seves bases d'execució que preveu
un nivell de vinculació jurídica d’àrea de despesa amb capítol.

Segon: Exposar el document al públic per quinze dies.
Tercer: Determinar que si no es produeixen reclamacions sobre el
pressupost que el present acord esdevingui definitiu, en altre cas, previ el
corresponent dictamen a les al·legacions que es puguin produir, que el Ple
de l'Ajuntament torni a resoldre.
No es produeix debat sobre el tema,
La proposta tal i com s’ha transcrit es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.

5.- Aprovació, si escau, de l’aprovació inicial de la Modificació de les
Normes Subsidiàries.
L’Alcalde presenta la següent proposta a tots els membres de la
Corporació, l’aprovació inicial de la Modificació de les Normes Subsidiàries,
que literalment diu:
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« Considerant que per Provisió d’Alcaldia, es va disposar i va justificar la
iniciació del procediment de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal dels Garidells.
Vist l’informe de Secretaria.
Considerant que l’objecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries,
es va remetre a l’òrgan ambiental sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental
estratègica ordinària adjuntat a aquesta tota la documentació elaborada.
Vist que s’ha rebut el Document d’Abast de l’Estudi Ambiental Estratègic,
juntament amb les contestacions rebudes a les consultes realitzades.
Considerant que es van rebre els informes sectorials previs a l’aprovació
inicial sol·licitats.
Vist l’informe del tècnic municipal.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2c) i 47.2m) de la
Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de Bases del Règim Local, el Ple es
proposa,
ACORD
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte de modificació de les Normes
Subsidiàries dels Garidells, juntament amb l’Estudi Ambiental Estratègic en
els termes que obren l’expedient.
SEGON: Obrir un període d’informació pública durant 45 dies, estant a la
disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament
[http://www.garidells.altanet.org], i mitjançant anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un
altre d’àmbit local. Durant aquest períodes quedarà l’expedient a la
disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es presentin les
al·legacions que s’estimin pertinents.
TERCER: Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecto del planejament, les
noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic
vigent. La durada de la suspensió és d’ un any. Aquestes àrees afectades
per la suspensió són les següents.
QUART: Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als
Ajuntaments l’àmbit dels quals limiti amb el d’aquest municipi.
CINQUÈ: Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les
Administracions Públiques afectades i al públic interessat.
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SISÈ: Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials.»
No es produeix debat sobre el tema,
La proposta tal i com s’ha transcrit es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.

6.- Aprovació, si s’escau, de la Contractació d’Energies Renovables
(ACM).
L’Alcalde presenta la següent proposta a tots els membres de la
Corporació, proposa el conveni d’adhesió al contracte derivat 2015.05 D1
de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, conveni que literalment diu:
PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DELS GARIDELLS D’ADHESIÓ AL
CONTRACTE
DERIVAT
2015.05
D1
DE
L’ACORD
MARC
DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP.
2015.05).

Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de
la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant
de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el
següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT,
2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i
BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5)
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots
AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
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2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de
2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part
resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir
la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que
preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a
l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament, la
possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades
en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat
referenciat a l’apartat anterior.
4.- Antecedents de l’entitat (...)
(Antecedents que a criteri de l’entitat s’hagin d’introduir respecte la necessitat i
idoneïtat del contracte, o altres que siguin rellevants, etc.)
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de
contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al
156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc
i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de
normativa concordant aplicable.
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Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de
funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei
d’organització comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, es proposa a .................................................., l’adopció
dels següents,
ACORDS
Primer.- Que el municipi dels Garidells s’adhereix al contracte derivat (Exp.
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des
de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018, d’acord amb el següent detall
de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Preu Adjudicat
€/MWh

Baixa tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

112,158

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot BT10

2.1DHSP1

150,298

Sublot BT11

2.1DHSP2

79,398

Sublot BT12

2.1DHSP3

64,898

Sublot BT13

3.0AP1

97,098

Sublot BT14

3.0AP2

83,098

Sublot BT15

3.0AP3

55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
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Alta tensió:

Tarifa/període

Preu Adjudicat
€/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot AT9

6.1AP6

53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat
(Exp.2015.05 D1).

Preus del terme de potència:
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885 24,437330 16,291555

Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

3.1 A

59,173468

36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427

19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.

Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
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Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa
Energia SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc
de subministrament d’energia elèctrica-,
per import de 12.000€ que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2019, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 9200.221.00
Tercer.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al
CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donantli els efectes de publicitat que siguin perceptius.
No es produeix debat sobre el tema,
La proposta tal i com s’ha transcrit es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
7.- Proposta d’ordenança per les Bases de Subvencions que concedeix
l‘Ajuntament.
L’Alcalde presenta la següent proposta a tots els membres de la
Corporació, d’ordenança per les Bases de Subvencions que concedeix
l‘Ajuntament que literalment diu:

L’Ajuntament vol determinar el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació
D’AJUTS que atorgui l'Ajuntament dels Garidells, és per aquest motiu que
es planteja la següent ordenança

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

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

-

ASSISTÈNCIA A LLAR D’INFANTS DE NATURALESSA PÚBLICA O
PRIVADA.

-

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

-

INCENTIVAR LA PRÀCTICA D’ESPORT.

2.- Consignació pressupostària
La despesa computable anirà a càrrec de les partides pressupostàries
corresponents, incloses al Pressupost de despeses de cada anualitat que
serà el límit màxim d’aportació municipal

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

3.- Quantia
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-

Per assistència de la Llar d’Infants.
La quantitat màxima serà de 200 euros per persona física, sempre que es
justifiqui un import pagat igual o superior a 400 euros anuals; en cas
d’ésser un import inferior, serà el 50% de l’import justificat, essent la
quantia màxima la de 200 euros.

-

Per realitzar estudis d’educació infantil fins a universitaris
Alumnes d’educació infantil, educació primària, educació secundària, així
com cicles formatius la quantitat és de 150 euros.

Alumnes que realitzin estudis universitaris, màsters o educació especial, la
quantitat és de 200 euros.

-

Per la practica d’esports
La quantitat serà de 100 euros per persona física, sempre que es justifiqui
un import pagat igual o superior a 200 euros anuals; en cas d’ésser un
import inferior, serà el 50% de l’import justificat, essent la quantia màxima
la de 100 euros.

4. Despeses subvencionables
-

Per assistència de la Llar d’infants.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que comportin la
assistència a llar d’infants públiques o privades; s’han de presentar el
documents justificatius de pagaments de quotes per l’assistència a aquests
Centres, tan sigui de naturalesa pública com de naturalesa privada.

-

Per realitzar estudis d’educació infantil fins a universitaris
Es consideren despeses subvencionables les següents:
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L’adquisició de llibres de text o material escolar.
La matrícula.
Les despeses de transport.
-

Per la practica d’esports
Es consideren despeses subvencionables aquelles que comportin la
pràctica de l’esport per la persona física que s’acreditarà per la presentació
dels documents justificatius de pagaments de quotes per la pràctica de
l’esport tant en Institucions públiques com Institucions privades.
6.- Beneficiàries.
Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts: els empadronats a l’Ajuntament i
residents al municipi dels Garidells, que acreditin documentadament la
assistència a aquests centres.

No podran esser beneficiaris: Els deutors amb la Hisenda municipal.
7.- Sol·licituds i documentació a aportar.
S’ha d’adreçar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament dels Garidells i ha d’incloure
com a mínim les següents dades:
-

Dades personals.

Fotocòpia D.N.I. del representant legal, pare, mare o tutor. El mateix per
a els majors d’edat.
-

- Documents justificatius del pagament de les despeses subvencionables.
- Núm.

de compte bancari.

La presentació de la sol·licitud de subvenció significa la plena acceptació
de les presents bases.
La presentació dels documents detallats serà condició necessària per a la
tramitació de la sol·licitud.
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8.- Lloc de presentació.
Les sol·licituds amb la documentació referida s’hauran de presentar al
Registre General de l'Ajuntament dels Garidells.

9.- Termini presentació.
El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà des
del dia 1 al 31 d’octubre de l’any en curs.
10.- Rectificació defectes o omissions documentació.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es
requerirà al beneficiari, per escrit, la seva rectificació o les esmenes
necessàries, en el termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà que rebi
l’indicat escrit, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit
de la seva sol·licitud.
11.- Òrgans competents per a la ordenació, la instrucció i la concessió.
El responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en la present convocatòria serà el Regidor de l’Àrea.
L’avaluació de les sol·licituds presentades l’efectuarà la Comissió
Qualificadora constituïda, en conformitat amb el que disposa l'art. 22 de la
Llei 38/2003, general de subvencions i que estarà formada per les següents
persones:

President/a:

L’Alcalde-President

Vocals:

El regidor corresponent de l’Àrea.

Secretari:

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

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

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

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

15.- Publicitat subvencions atorgades.
L’Ajuntament publicarà les subvencions atorgades, amb indicació de la
convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al que s’imputen, així
com els beneficiaris, quantitat concedida, en els mitjans que es detallen a
continuació: Pàgina web de l’Ajuntament i en el Taulell d’anuncis de
l’Ajuntament.
16- Normativa d’aplicació.
Aquestes bases no s’estableixen en règim de concurrència competitiva,
obligant-se l’Ajuntament en cada convocatòria ha de tenir crèdit adequat i
suficient per atendre les peticions.
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases són d’aplicació la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Real Decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei,
les Bases d’execució del Pressupost, la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i demés
legislació concordant.”
Vist l’informe de Secretaria.
Al Ple de la Corporació es proposa:
PRIMER: Aprovar inicialment l’ordenança de BASES
DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ

REGULADORES

AJUTS INDIVIDUALS
SEGON: Exposar al públic l’ordenança abans transcrita pel termini de 30
dies mitjançant anunci al BOP de Tarragona, al taulell d’anuncis i a la web
municipal.
TERCER: Si no es produeixen al·legacions durant l’exposició pública, que
el present acord esdevingui definitiu, en altre cas, previ al corresponent
dictamen que el Ple de la Corporació resolgui.

No es produeix debat sobre el tema,
La proposta tal i com s’ha transcrit es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat

8.- Precs i Preguntes
L’Alcalde demana si algun regidor vol fer algun plec i pregunta.
No es planteja cap qüestió.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió a les
vint-i-una hores i deu minuts, de tot el qual s'estén la present acta que
signa l'Alcalde, amb mi que CERTIFICO.

Alcalde-President

Secretari-Interventor
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