
Article 9è. Modificació dels actes d'atorgament i reintegrament
de l'ajut.

1. Procedirà la incoació d'expedient per a modificar els actes
d'atorgament i declarar si s'escau el deure de reintegrament total o
parcial de la subvenció,

a) Per incompliment de les obligacions de justificació impo-
sades al beneficiari.

b) Quan s'hagi obtingut la subvenció sense reunir les condi-
cions requerides.

c) Per incompliment de la finalitat per a què va ésser
concedida la subvenció.

2. La Junta de Govern Local resoldrà, a proposta de la Comissió
Tècnica els expedients de reintegrament de subvencions.

Article 10è. Garanties.
1. Previ al pagament de la subvenció, i per tal de garantir el

compliment de la finalitat de la subvenció concedida, els beneficiaris
de les subvencions establertes en els apartats a), b) de l'article 1.2,
hauran de presentar garantia adequada i suficient per a fer front al
reintegrament total o parcial en cas de modificació de la resolució
d'atorgament per incompliment.

2. La garantia a que fa referència el paràgraf anterior es
retornarà transcorreguts els terminis assenyalats en l'article 7.3.3..,
prèvia comprovació del compliment pel beneficiari dels requisits i fina-
litats de la subvenció.

3. Només s'admetrà la constitució de garantia en les següents
formes,

a) Aval bancari.
b) Contracte d'assegurança de caució.
c) Metàl·lic.

Article 11è. Subrogació en supòsits de successió d'empreses.
1. Les empreses resultants de processos de successió d'empresa,

bé sigui per fusió o absorció de beneficiaris d'subvencions, bé per
qualsevol altre supòsit, per poder gaudir dels subvencions atorgats als
beneficiaris originals, són obligats a sol·licitar expressament
mitjançant instància la subrogació, acreditant la fusió, o absorció, i
el compliment de totes les obligacions establertes pel beneficiari
original.

2. Les sol·licituds de subrogació seran resoltes per la Junta de
Govern Local. Si s'acorda la subrogació, l'efectivitat de l'acord es
condicionarà suspensivament a la presentació, per part del nou bene-
ficiari de la garantia a que fa referència l'article 10è. en els mateixos
termes  que es van exigir als beneficiaris originals. Un cop verificat
això, es cancel·larà i retornarà l'aval del beneficiari original.

Article 12è. Interpretació de les presents bases.
Es faculta expressament a la Junta de Govern Local per a resoldre

els dubtes que es puguin presentar en l'aplicació de la present Bases.

Article 13è. Dret supletori.
En tot allò no previst per la present Bases, serà d'aplicació el que

es disposa en els articles 239 a 241 del Text Refós de la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/95,
de 19 de juny, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, i la resta de normativa aplicable en matèria de
concessió de subvencions públiques.

DISPOSICIÓ FINAL. 
La present Bases que consta de 13 articles, 1 disposició final i 1

disposició derogatòria, ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament de
Flix, en sessió celebrada el dia 30/03/2004, i, entraran en vigor
una vegada duts a terme els tràmits preceptius d'informació pública,
i un cop sigui publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, i continuarà vigent mentre no s'acordi de
modificar-la o deixar-la sense efecte.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 
Queden derogades les Bases reguladores de les subvencions

municipals, aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Flix en sessió de 30
de març de 2004, i publicades en el BOPT núm.: 131, de 7 de juny
de 2004.

2006/7040 – AJUNTAMENT DE FLIX

Edicte

El Ple de l'Ajuntament de Flix, en sessió realitzada el dia 24 de
març de 2006, va a aprovar amb caràcter inicial les bases regula-
dores de la concessió d'ajuts individuals municipals a famílies amb
infants i adolescents.

Les esmentades bases es van sotmetre a exposició pública
mitjançant el tauler d'edictes de la corporació, i edicte inserit en el
BOPT núm.: 84, de 10 d'abril, a efectes que es poguessin presentar
les reclamacions i al·legacions que s'estimessin oportunes.

Finalitzat el termini d'exposició pública sense que s'hagin
presentat reclamacions, l'aprovació inicial s'entén elevada a defi-
nitiva.

Contra l'aprovació definitiva de les esmentades Bases, que posa
fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-admi-
nistratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos comptats
des del dia següent al de la publicació al BOPT del present anunci.

En compliment de l'establert en l'article 124.2 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 013 de juny, es procedeix a publicar en annex el
text íntegre de les Bases.

Flix, 22 de maig de 2006. --- L'alcalde-president, Pere Muñoz i
Hernández. --- Davant meu, el secretari general, Arturo González i
Benet.

BASES REGULADORES DELS AJUTS INDIVIDUALS MUNICIPALS
PER A FAMÍLIES AMB INFANTS I ADOLESCENTS

Base 1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte la regulació dels ajuts indivi-

duals municipals per a famílies amb infants i adolescents, en els
termes de l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Les bases tindran caràcter permanent i els ajuts s'atorgaran dins
de cada exercici de forma reglada a tots els beneficiaris que les
sol·licitin fins el límit de crèdit pressupostari disponible.

Base 2. Destinataris
Podran ser beneficiaris dels ajuts regulats per les presents bases

els menors d'edat empadronats al municipi de Flix, que presentin difi-
cultats socio-econòmiques que s'avaluaran, de conformitat amb l'es-
tablert per les presents bases.

L'administració dels ajuts concedits en representació dels menors
la realitzaran les persones que tinguin sobre aquests potestat, tutela,
curatela o guarda de fet i aquesta condició comporta les obligacions
del beneficiari derivades d'aquesta relació administrativa de
subjecció especial.

Base 3. Destinació dels ajuts
Els ajuts regulats per les presents bases podran destinar-se per el

finançament de les activitats i l'adquisició dels materials per als bene-
ficiaris següents:

Activitats extraescolars i de lleure durant els curs escolar.
- Activitats extraescolars de l'AMPA.
- Activitats esportives.
- Esplai.
- Reforç escolar.
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- Tractaments psico-pedagògics
Activitats de lleure durant l'estiu:
- Activitats de lleure organitzades per l'Ajuntament.
- Cursos esportius organitzats per l'Ajuntament
Altres:
- Assistència a l'Escola Bressol Municipal
- Assistència a l'Escola Municipal de Música

Base 4. Subsidiarietat.
Prèviament al tràmit dels ajuts individuals municipals, caldrà haver

exhaurit les possibilitats d'altres ajuts, primerament per part de la
família i en segon lloc per part d'altres organismes competents en
serveis socials. No es podrà concedir un ajut per un concepte pel que
la persona o família s'estigui gaudint per mitjà d'un altre organisme
pel mateix concepte.

Base 5. Sol·licituds:
Les sol·licituds es formularan en el model que figura com annex 1

al presents bases, i es presentaran acompanyades de la següent
documentació:

- Certificat d'empadronament i residència
- DNI
- Llibre de família.
- Justificació d'ingressos de la unitat familiar de convivència,

(declaració de renda, nòmines, atur, pensions o altres presta-
cions, conveni regulador de separació, sentència de divorci,
etc..).

- Informe mèdic, si es considera oportú.
- Pressupost de la demanda exposada.
- Certificats de disminució, si es dóna el cas.

Base 6. Atorgament
Les sol·licituds se sotmetran a informe dels Serveis Socials del

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, el qual les avaluarà, de
conformitat amb els criteris de valoració que figuren en la base
setena, i acreditaran els extrems a que s'ha fet referència a la base
quarta. Una vegada informades pels Serveis Socials, s'emetrà
proposta de resolució per part del Regidor o Regidora responsable
dels Serveis Socials, que s'elevarà a la Junta de Govern de
l'Ajuntament per a la seva resolució, prèvia fiscalització de la
Intervenció de Fons.

Base 7. Instruments de valoració.
Els instruments de valoració dels ajuts individuals tindran en

compte els següents factors:
- El nivell econòmic de la unitat familiar segons la renta per

càpita.
- El factor familiar, en funció dels membres de la unitat familiar i

el suport familiar.
- La valoració professional.
Aquests factors es quantificaran en la forma que s'expressa en el

protocol que figura com annex 2 a les presents bases.
A l'hora de valorar la situació econòmica de la família, es tindrà

en compte el número de membres de la unitat familiar de convivència
que consten en el Padró Municipal d'Habitants. En les situacions en
que les famílies immigrants tinguin fills en el país d'origen, aquests no
es comptabilitzaran.

La suma dels factors dona una puntuació final que determinarà el
dret a obtenir, o no, l'ajut. El mínim de puntuació per accedir als ajuts
ha de ser de 4 punts.

Punts obtinguts Percentatge de l'ajut atorgat
4 25 %
5 35 %
6 50 %
7 60 %
8 70 %
9 80 %
10 100 %

Per poder comptabilitzar el màxim d'ajuts individuals que es
poden sol·licitar anualment en el període compres de setembre a
agost, s'assignarà a cada concepte una puntuació segons el seu cost
econòmic.

La suma d'aquesta ajuts individuals durant el període d'any de
setembre a agost serà com a màxim de 4,5 punts

A aquests efectes s'aplicarà la taula següent
Conceptes Puntuació
Activitats extraescolars i de lleure durant el curs escolar 1,5
Activitats de lleure durant l'estiu 1
Altres 3

Base 8. Justificació.
L'efectiva prestació a la qual es destina l'ajut serà comprovada

per l'Ajuntament, i la mateixa es realitzarà amb l'aportació de la
documentació acreditativa lliurada per l'entitat que hagi realitzat la
prestació de l'actuació objecte de l'ajut. Justificat l'ajut, el Regidor o
Regidora responsable dels serveis socials efectuarà proposta de
pagament, que serà fiscalitzada per la Intervenció de Fons, i elevada
a la Junta de Govern de l'Ajuntament per a la seva resolució. El
termini de justificació es fixarà en cada cas, segons l'actuació, en
l'acord d'atorgament.

Base 9. Pagament.
El pagament dels ajuts no es realitzarà en cap cas al beneficiaris

dels ajuts ni als seus representants, sinó al prestataris de l'actuació
objecte de l'ajut.

Base 10. Lliuraments a compte.
L'acord d'atorgament dels ajuts podrà disposar el lliurament de

quantitats a compte de l'ajut. La manca de justificació determinarà
l'obligació de reintegrar el lliurament per part del perceptor.

SOL·LICITUD D'AJUT INDIVIDUAL MUNICIPAL PER A FAMÍLIES
AMB INFANTS I ADOLESCENTS

Dades del Registre d'Entrada de l'Ajuntament
Número: Data: Expedient núm:

Dades del sol.licitant (A màquina o majúscules)
Sol·licitant: NIF:
Adreça:
Població: CP: Tel:
Persona beneficiària de l'ajut:
Parentiu DNI:

Dades de l'actuació per la qual es sol·licita l'ajut: (Marqueu amb
una X)

Activitats extraescolars i de lleure durant els curs escolar.
[] Activitats extraescolars de l'AMPA.
[] Activitats esportives.
[] Esplai.
[] Reforç escolar.
[] Tractaments psico-pedagògics
Activitats de lleure durant l'estiu:
[] Activitats de lleure organitzades per l'Ajuntament.
[] Curses esportius organitzats per l'Ajuntament
Altres:
[] Assistència a l'Escola Bressol Municipal
[] Assistència a l'Escola Municipal de Música
Entitat que realitzarà l'actuació: NIF:
Adreça:
Població: CP: Tel:
Pressupost de l'actuació:

Documentació que s'acompanya: (Marqueu amb una X)
[] Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant
[] Certificat d'empadronament
[] Fotocòpia compulsada del Llibre de Família
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[] Justificació dels ingressos de la unitat familiar
[] Informe mèdic
[] Pressupost de l'activitat per la qual es demana l'ajut
[] Certificats de disminució.
Flix, a ............. d................................ de 2.00...
El sol·licitant.

Annex II
Protocol de valoració dels ajuts individuals municipals

1. Factor econòmic.
Valoració de la renda per càpita familiar anual, d'acord amb la

següent formula,

Suma total d'ingressos de la unitat de convivència
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 (mesos) x coeficient familiar

Suma total d'ingressos de la unitat de convivència:
Totalitat d'ingressos, per diferents conceptes de la unitat familiar

Coeficient familiar
Persona beneficiaria = 1
1r adult del nucli de convivència = 0,7
Altres adults del nucli de convivència = 0,5
Membres de menys de 16 anys = 0,4
Persones amb disminució CAD, (65%) = 1

BÀREMS :
Entre 0 i 527,54 = 6 punts
Entre 527,55 i 636,23  =  4 punts
Entre 636,24 i 790,17  = 2 punts
Més de 790,78 = 0 punts

2. Factors familiars
- Família monoparental: 1 punt
- Família nombrosa: 1 punt
- Membres disminuïts en l'unitat familiar: 1 punt per cada

membre disminuït.

3. Valoració professional
- Es valoraran, entre altres criteris, el conjunt de circumstàncies

de la persona, de la família, i/o del seu entorn que estan
perjudicant el seu benestar, la seva salut o el seu desenvolu-
pament. Valoració professional: Fins a 4 punts.

2006/7025 – AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Anunci de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, sobre aprovació
inicial d'un plec de condicions econòmic-administratives per la
venda mitjançat subhasta de parcel·les.

L'Ajuntament en Ple, en la seva sessió ordinària del dia 06-03-
2006, ha aprovat inicialment el plec de clàusules econòmic-admi-
nistratiu per la venda mitjançant subhasta de les parcel·les 8, 9,
10, 11 i 12 del sector Eixample Oest. Per tant, de conformitat
amb el que estableix l'article 277.1 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 l'article 86.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, s'exposa
al públic per un termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà
de l'última de les publicacions d'aquest Anunci en el BOP de
Tarragona o en DOGC, perquè es puguin presentar reclama-
cions.

Llorenç del Penedès, 9 de juny de 2006. --- L’alcaldessa presi-
denta, M. Antònia Rossell i Olivé.

2006/7263-U – AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Edicte

El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 28 de maig de
2006, va aprovar la suspensió de llicències i de tramitació d'instru-
ments de planejament i de gestió en els següents àmbits del terme
municipal de Llorenç del Penedès:

- Sector 1 Eixample NO
- UA-1 Ctra. Bisbal T-240
- UA-6 Ctra Bisbal entre la UA-1 i la UA-4
- UA-9 Pau Ràfols,

que inclouen les següents zones:
- Solar clau 7, amb façana a la Ctra. Bisbal al sud de l'Example

oest.
- Sistema General d'Espais Lliures (Clau N) a l'oest del nucli urbà,

(sector eixample oest i zona d'equipaments).
- Sistema general d'Equipaments i dotacions (Clau E) a l'oest del

sector Eixample NO

Durant el termini d'un any, tal com preveu a l'article 70 i ss. de la
Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme de Catalunya. Cosa que
es fa pública per general coneixement mitjançant edicte al BOPT,
DOGC i al Diari de Tarragona, així com al tauler d'anuncis de la
corporació, en compliment de la vigent normativa urbanística.

Llorenç del Penedès, 16 de juny de 2006. --- L’alcaldessa-presi-
denta, M. Antònia Rossell i Olivé.

2006/7264-U – AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Edicte

El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 28 de maig de
2006, va aprovar la suspensió de llicències i de tramitació d'instru-
ments de planejament i de gestió en els subsectors pendents d'exe-
cutar del Pla parcial de l'Estrella (sector 3) del terme municipal de
Llorenç del Penedès, durant el termini d'un any, tal com preveu a l'ar-
ticle 70 i ss. de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme de
Catalunya. Cosa que es fa pública per general coneixement
mitjançant edicte al BOPT, DOGC i al Diari de Tarragona, així com
al tauler d'anuncis de la corporació, en compliment de la vigent
normativa urbanística.

Llorenç del Penedès, 16 de juny de 2006. --- L’alcaldessa-presi-
denta, M. Antònia Rossell i Olivé.

2006/7023 – AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Anunci

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar inicialment els
projectes d'obres, i havent estat exposats al públic al tauler d'edictes
de l'Ajuntament i al BOPT, durant el termini de 30 dies hàbils, no
s'han presentat al·legacions ni reclamacions, quedant els esmentats
projectes aprovats definitivament.

Data aprovació inicial: JdGL 7-04-2006
Publicació BOPT: núm. 98 de data 28/04/2006
Al·legacions: no
Data aprovació definitiva: 5/06/2006
Projecte: 2005-12 OPAJ Projecte de pavimentació de la part alta

del carrer d'Amunt, incloent-hi la millora d'un tram de clave-
gueram. 

Data aprovació inicial: JdGL 12-04-2006
Publicació BOPT: núm. 98 de data 28/04/2006
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