PROPOSTA D’ATORGAMENT DEFINITIVA DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER LA
REHABILITACIÓ, MILLORA, ACCESSIBILITAT DELS IMMOBLES INCLOSOS EN L’ÀMBIT DEL PLA DE
BARRIS DE CALAFELL, ANUALITAT 2020.

Identificació de l’expedient
Exp. Adm. Núm. 10042/2020 - Proposta de resolució definitiva de concessió de la subvenció per la
rehabilitació de l’immoble dins l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2020

Fets

L’any 2010, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla d’Intervenció Integral del Nucli antic de Calafell,
que havia sol·licitat prèviament aquesta Corporació.
Amb l’objectiu d’afavorir l’ús residencial del barri del Nucli Antic, millorar l’estètica dels edificis i unificar els
criteris d’aparença exterior, l’Ajuntament de Calafell va elaborar unes Bases per als ajuts a la rehabilitació
d’immobles inclosos dins l’àmbit, per tal de millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges i tornar al
mercat els edificis abandonats.
Per acord del Ple de la Corporació de data 12 de desembre de 2019, es van aprovar les Bases específiques
per a l’atorgament de subvencions per la rehabilitació d’immobles, que van ser publicades al el BOP de
Tarragona CVE 2019-11674 de 2 de gener de 2020.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de maig de 2020, es va obrir convocatòria pública per la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, publicada en el BOP de Tarragona CVE
2020-03144, de 8 de juny de 2020, per un termini d’un mes.
Consta a l’expedient Diligència del que es desprèn que en data 13 d’agost 2020 va quedar conclòs el
termini de presentació de sol·licituds.
Vist l’informe d’avaluació emès per l’òrgan col·legiat, en data 9 d’octubre de 2020, del que es desprèn la
següent conclusió:

A) Declarar no beneficiari als següents interessats:
•
•

Per desistiment de la seva sol·licitud de subvenció per l’habitatge del C/ Principal 49 (RE RGE
16057/2020).
Per no tenir la condició de beneficiari atès que no és propietària ni arrendatària de l’habitatge del
C/ De les Penyes, 5 (RGE 15980/2020).

B) Declarar beneficiaris i atorgar la subvenció definitiva als interessats i per els imports que
seguidament es relacionen:

Beneficiaris

Import Subvenció

1

C/ De l’Aire ,1 (RGE 2020/12831)

6.266,70.- euros

2

C/ Major, 29 (RGE 2020/14234)

5.906,70.- euros

3

C/ Església, 9 (RGE 2020/14247)

2.638,61.- euros

4

C/ De l’Aire,3 (RGE 2020/14545)

10.245,68.- euros

5

C/ Jesús, 3 (RGE 2020/15084)

2.638,61.- euros

6

C/ Major, 3 (RGE 2020/15475)

3.408,37.- euros

7

C/ Principal, 6 (RGE 2020/15825)

8

C) Major, 2 (RGE 2020/15879)

9.235,13.- euros

9

C/ Església, 8 (RGE 2020/15918)

4.673,31.- euros

10

Plaça Major, 3 (RGE 2020/15957)

3.957,91.- euros

11

C/ Major, 9 (RGE 2020/16122)

3.654,47.- euros

12

C/ Església, 14 (RGE 2020/16123)

4.328,85.- euros

13

c/ Del Mar, 16 (RGE 2020/16133)

2.171,28.- euros

874,37.- euros

TOTAL

59.999,99.euros

Vist l’informe d’Intervenció del que es desprèn que existeix crèdit pressupostari adequat per a l’exercici
2020 a la partida pressupostària 200/1541/7800000, operació comptable RC 920200001169.
Atès que no figuren en el procediment ni són tinguts en compte altres fets, al·legacions o proves diferents
a les aportades pels interessats, la present proposta té la consideració de definitiva i es prescindeix del
tràmit d’audiència i, per tant, de l’aprovació provisional, de conformitat amb el que disposa l’article 24.4
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; l’article a Llei 16.5 d l’Ordenança General
de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell l’art. 12 de les Bases Específiques.
De conformitat amb allò establert a l’article 24.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions; a l’article 16.5 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell; i, a
l’article 12 de les Bases Específiques, els interessats per als quals es proposi l’atorgament de la subvenció
comuniquin la seva acceptació sense reserves, per mitjà d'escrit dirigit a aquest mateix òrgan, en el termini

de 10 dies naturals. Transcorregut el termini sense manifestar aquest acceptació, s’entendrà que la
interessada accepta tàcitament la subvenció.

Fonaments de dret
De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
De conformitat amb l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell.
De conformitat amb les Bases Específiques.
De conformitat amb l’acord de Junta de Govern Local, de data 4 de maig de 2020, que va obrir la
convocatòria pública per la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, publicada en
el BOP de Tarragona CVE 2020-03144, de 8 de juny de 2020, per un termini d’un mes.
Vistos els Antecedents i els Fonaments de dret exposats i en ús de les facultats conferides per la legislació
urbanística i de règim local i pel Decret núm. 2019/3233, de 19 de juny de 2019, de delegacions de
l’Alcaldia en els Tinents d’Alcalde i en els Regidors, es proposa l’adopció del següent acord:
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea
de ÀREA TERRITORI, MOBILITAT I TRANSPORT - URBANISME i per unanimitat acorda

1.- Declarar no beneficiaries a les següents interessades:
• Per desistiment de la seva sol·licitud de subvenció per l’habitatge del C/ Principal 49 (RE RGE
16057/2020).
• Per no tenir la condició de beneficiari atès que no és propietària ni arrendatària de l’habitatge del
C/ De les Penyes, 5 (RGE 15980/2020).
2.- Declarar beneficiaris i atorgar la subvenció definitiva als interessats i per els imports que seguidament
es relacionen:

Beneficiaris

Import Subvenció

1

C/ De l’Aire ,1 (RGE 2020/12831)

6.266,70.- euros

2

C/ Major, 29 (RGE 2020/14234)

5.906,70.- euros

3

C/ Església, 9 (RGE 2020/14247)

2.638,61.- euros

4

C/ De l’Aire,3 (RGE 2020/14545)

10.245,68.- euros

5

C/ Jesús, 3 (RGE 2020/15084)

2.638,61.- euros

6

C/ Major, 3 (RGE 2020/15475)

3.408,37.- euros

7

C/ Principal, 6 (RGE 2020/15825)

874,37.- euros

8

C) Major, 2 (RGE 2020/15879)

9.235,13.- euros

9

C/ Església, 8 (RGE 2020/15918)

4.673,31.- euros

10

Plaça Major, 3 (RGE 2020/15957)

3.957,91.- euros

11

C/ Major, 9 (RGE 2020/16122)

3.654,47.- euros

12

C/ Església, 14 (RGE 2020/16123)

4.328,85.- euros

13

c/ Del Mar, 16 (RGE 2020/16133)

2.171,28.- euros
TOTAL

59.999,99.euros

3.- El beneficiaris de la subvenció, per tal de que Departament d’Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament
pugui autoritzar i efectuar el seu pagament, hauran de justificar la finalització de les obres objecte de la
subvenció, obtenir informe favorable dels Serveis Tècnics municipals i presentar la documentació
justificativa que tot seguit es relaciona:
a) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social,
b) Factures originals o compulsades acreditatives de les despeses subvencionades.
c) Les dades bancàries del sol·licitant, conformats per l’entitat bancària, amb el model que s’adjunta
com Annex 1.
d) Certificat de final de obres emès per tècnic competent (únicament en els supòsits que per l’obra
executada sigui obligatòria la seva intervenció).
e) Fotografies de les obres o actuacions subvencionades finalitzades.
f) I, si és el cas, un detall d’altres ingressos o subvencions que hagi finançat l’activitat
subvencionada.
3.- Aprovar i la despesa per import de 59.999,99.- euros, amb càrrec a partida pressupostària
200/1541/7800000.
4.- Notificar el present acord a l’/als interessat/s i els departaments municipals afectats, en concret, al
departaments de Intervenció i Tresoreria.
5.- Manifestar a l’interessat que la transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
interposar, potestativament, recurs de reposició davant l´òrgan que ha dictat aquest acte en el termini d´un
mes a partir de la data següent a la de recepció d´aquesta notificació o, directament, recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de dos mesos
comptats també a partir de la data següent a la de recepció d´aquesta notificació, tot això de conformitat
amb l´establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, i als articles 8,14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, modificada per la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre i sense perjudici que pugueu
exercir qualsevol altre recurs que estimeu procedent, d´acord amb el que disposa l´art. 58.2, in fine, de la
citada Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ANNEX 1
Ajuntament de Calafell
Àrea de Serveis Interns

Alta / Modificació de dades de creditor /de la creditora
(Ordre 382/2003, de 24 de juliol, del Departament d’Economia i Finances)
I. Dades del creditor / de la creditora
NIF o CIF

Nom o denominació social

Adreça

CP

Municipi

Província

Fax

Telèfon

Correu electrònic

II. Dades del representant legal
NIF o CIF

Nom o denominació social

III. Alta de dades bancàries
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi
IBAN

BIC

Adreça
CP

Municipi

Localitat i data

Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit.

Signatura del creditor / de la creditora

Signat i segellat

IV. Baixa de dades bancàries

Sol·licito que doneu de baixa les dades bancàries següents:
IBAN

Sol·licito que doneu de baixa totes les dades bancàries que constin en el fitxer de creditors de l’Ajuntament de Calafell.
Localitat i data
Signatura del creditor / de la creditora

Avís legal
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció
de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran
registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins
indicats. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
per escrit a:
Servei d’Atenció al Ciutadà
Pl. Catalunya, 1 – 43820 Calafell, Tarragona

