
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/7 La Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 15 / de febrer / 2018

Durada Des de les 20:35 fins a les 21:20 hores

Lloc Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per l'alcalde JOAN SANS FREIXAS

Secretària-interventora actal. ISABEL BLASON BERDASCO

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77785871D ALFONS RIBAS PEREZ SÍ

39665174H JOAN SANS FREIXAS SÍ

39688738F JOSEP RAJA MOLINARI SÍ

39733266F MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS SÍ

46339828A MONTSERRAT PEREZ GALLEGO SÍ

39706418T SONIA MAGRANE RUS SÍ

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA

 

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 6/18 DE DATA 08/02/2018.
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de 
Govern Local 6/18 de data 8 de febrer de 2018.
 
 
S'aprova per unanimitat.

 

EXP 437/2018 ALTA EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El proper dia 9 de març de 2018 entrarà en vigor la nova llei de contractes, Llei 9/2017, de 8  
de novembre, de Contractes del Sector Públic. Entre les principals novetats, d’aquesta nova 
normativa, s’hi troba una nova regulació del perfil del contractant.
 
Així,  l’article  347,  s’estableix  una  regulació  més  exhaustiva  del  contingut  del  perfil,  tot 
atorgant-li un paper principal com a instrument de publicitat dels diferents actes i fases de la 
tramitació dels contractes de cada entitat.
 
En el  seu punt 3 disposa, entre altres, que tots els perfils  de contractant  dels òrgans de 
contractació  de  l’Administració  Local,  hauran  d’allotjar-se,  de  manera  obligatòria,  en  la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic estatal o bé en la plataforma que estableixi la 
Comunitat Autònoma del seu àmbit territorial.
 
Per aquest motiu s’ha de procedir a donar d’alta, a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de l’Arboç, com a òrgan de contractació, en el perfil del contractant estatal o de la Generalitat 
de Catalunya.
 
Es creu convenient que sigui la plataforma que disposa la Generalitat de Catalunya atès la 
proximitat en les relacions amb aquesta administració.
 
Es per tot això que proposo l’adopció dels següents ACORDS:
 
Primer.- Sol·licitar l’alta de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de l’Arboç, com a òrgan 
de contractació, als serveis de Perfil de contractant i e-Licita de la Generalitat de Catalunya.
 
Segon.-  Cedir  les  dades  de  caràcter  personal  necessàries  per  la  correcta  prestació  del 
servei.
 

 

EXP. 424/2018. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE TALLERS DE LA 
MEMÒRIA, ESTIMULACIÓ I MANTENIMENT COGNITIU DE LA LLEI DE BARRIS.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
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Antecedents

1-Des de la regidoria de Serveis Socials i amb l'objectiu de prevenir l'envelliment cerebral de 
les persones majors de 55 anys del barri antic, i vist que els tallers que ha ofert l’ajuntament 
l’any anterior han estat molt possitius, i vist l’interès de la població en participar d’aquesta 
activitat es vol organitzar uns tallers amb una durada més ample.
 
2-Dins del Projecte d'Intervenció Integral del nucli antic de l'Arboç, concretament al Camp 7, 
exisiteix l'acció 7.03. Foment de les relacions intergeneracionals i dinamització del col·lectiu 
de gent gran, on actualment s'inclou la despesa d'aquests tallers.

3- Vist el pressupost de data 13/02/2018 presentat per l’empresa Trànsit Projectes SL CIF 
B59489351, per a la realització de 4 tallers de 14 sessions, per un import de 5.233,43€ ( IVA  
inclòs del 10%).
 
4-En data 14 de febrer de 2018 informa que al pressupost vigent de la corporació existeix  
crèdit disponible suficient per dur a terme la contractació i destina l'aplicació pressupostària 
18.03.4500.22717  PROGRAMA  DE  FOMENT  DE  LES  RELACIONS 
INTERGENERACIONALS  I  DINAMITZACIÓ  DELS  COL·LECTIUS  DE  GENT  GRAN  per 
aquesta actuació.

Fonaments de dret
 
1.D'acord amb la resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, que va obrir convocatòria per l'any 
2010 per a l'atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen un atenció especial, l'Ajuntament de l'Arboç va 
sol·licitar  la  participació  dins  del  Fons  de  foment  del  programa  Barris  pel  seu  Projecte 
d'intervenció integral al Nucli antic del municipi. 
 
2.Tal i com va disposar l'article 15.2 del decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es    
desenvolupava la llei 2/2004 abans esmentada, correspon a la Comissió de Gestió de Fons 
de foment del programa de barris, l'aprovació de la pròrroga per finalitzar l'execució de les 
actuacions que han obtingut finançament, la qual va atorgar l'esmentada pròrroga del projecte 
d'intervenció integral del nucli antic, a l'any 2014.
 
3.Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei  
de  Contractes  del  Sector  Públic:  art.  138.3  i  Disposició  addicional  segona,  punt  1.  Els 
contractes  menors  podran  adjudicar-se directament  a  qualsevol  empresari  amb capacitat 
d'obrar i que compti amb la habilitació professional necessària dins dels límits que per quantia 
s'estableix al citat TRLCSP.
 
4.Art. 10 del TRLCSP (Rdleg 3/2011), els contractes de serveis, entre d'altres, son els que 
tenen per objecte les prestacions de fer consistents en el desenvolupament d'una activitat o 
adreçadesa l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o un subministrament. Als efectes de 
l'aplicació  d'aquesta  Llei,  els  contractes  de  serveis  es  divideixen  en  les  categories 
enumerades a l'annex II. Categoria 24. CPV. 80510000 Servei de formació especialitzada.

5.Llei  19/2013,  de 9 de desembre,  de transparència,  accés a  la informació pública i  bon 
govern.  Art.  8.1.a):  la  publicació  relativa  a  la  contractació  menors  es  podrà  dur  a  terme 
trimestralment.
 
6.Llei  19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.
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7.Bases d'execució del pressupost per a l'exercici corrent

Per tot l'anterior, proposo a la Junta de Govern l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-  Aprovar  la  realització  de  4  tallers  de  “La  memòria.  Estimulació  i  manteniment 
cognitiu”,  per  majors de 55 anys, dins de l'actuació l'acció 7.03.  Foment  de les relacions  
intergeneracionals i dinamització del col·lectiu de gent gran, dintre del Pla de Barris,

Segon.- Adjudicar el contracte administratiu de servei a l'empresa TRANSIT PROJECTES 
amb el CIF B59489351 per a la realització d'aquests tallers:
 
Objecte: Tallers "La memoria. Estimulació i manteniment cognitiu"
 
Durada i horari: 4 tallers de 14 sessions cadascun, d'una hora i mitja de durada, i 14 espais 
d’atenció individualitzada de dos hores de durada cada espai, en horari de matí i/o tarda. Del  
12 de març fins el 22 de juny de 2018.
 
Nombre de participants: Podrà oscilar entre 10 i 20 alumnes.
 
Import total:  5.233,43€ (IVA inclos 10%).
 
Tercer.-  Autoritzar  i  disposar  aquesta  despesa  amb  càrrec  de  l'aplicació  pressupostària 
18.03.4500.22717  PROGRAMA  DE  FOMENT  DE  LES  RELACIONS 
INTERGENERACIONALS  I  DINAMITZACIÓ  DELS  COL·LECTIUS  DE  GENT  GRAN  per 
aquesta actuació.
 
Quart.-  Notificar  el  present  acord  a  l'empresa  adjudicatària  i  comunicar  al  Departament 
d'Intervenció.
 
L’Arboç, document signat electrònicament
 

 

EXP. 2396/2017. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'APROVACIÓ DEL COMPTE 
D'EXPLOTACIÓ 2016

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

En  data  23  de  gener  de  2018,  amb  registre  d’entrada  2018-E-RC-506, 
l’empresa SERVEIS D’ACTIVITAT FÍSICA SERAF BAIX PENEDÈS SL, amb 
CIF: B43877935, ha presentat un recurs de reposició en els següents termes:
 
“RECURS DE REPOSICIÓ contra l’acord de junta de Govern local de 7 de 
desembre  de  2017  i,  previs  els  tràmits  processals  oportuns,  tingui  a  be 
revocar  el  mateix,  acordant  aprovar  nou compte  d’explotació  per  l’exercici 
2016 en l’import indicat en el document nº7 del present, és a dir, en l’import de 
271.421,30€.  Tot  per,  una  vegada  realitzats  els  tràmits  administratius  que 
resultin preceptius, procedeixi, de conformitat al disposat a l’art. 198 de la Llei 
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9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes del  Sector Públic,  a realitzar el 
pagament del preu.” 
 
Entenem aquesta part  que el  que demana el  recorrent  és la revocació de 
l’acord de Junta de Govern Local, de data 7 de desembre de 2017, notificada 
al  recorrent  el  28  de  desembre  de  2017,  a  través  de  l’establert  per  a  la 
revocació d'actes no declaratius de drets i rectificació d'errors materials de 
l’administració,  prevista  a  l’art.  109  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
El  citat  article  estableix  que  les  administracions  públiques  poden  revocar, 
mentre  no  hagi  transcorregut  el  termini  de  prescripció,  els  seus  actes  de 
gravamen o desfavorables, sempre que tal revocació no constitueixi dispensa 
o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària al principi d'igualtat, a l’  
interès públic o a l'ordenament jurídic.
 
Les  administracions  públiques  podran,  així  mateix,  rectificar  en  qualsevol 
moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes (article 109.2 de la Llei 39/2015). Com a 
primera  advertència,  en cap cas es tracta  d'una altra  mena de revocació; 
l'acte  administratiu  ha  de  conservar  el  mateix  contingut,  i  no  seran 
admissibles les rectificacions de concepte.
 
La doctrina coincideix a exigir que la rectificació material no impliqui un nou 
judici  de  valor  o  una  nova  qualificació  jurídica  que  provoqui  un  canvi 
fonamental  en  el  sentit  de  l'acte.  D'acord  amb  aquest  criteri,  la 
jurisprudència  rebutja,  com  a  error  material,  el  relatiu  al  còmput  i 
qualificació  de  la  revisió  de  preus  en  un  contracte  administratiu,  en 
constituir una transformació que pertorba l'eficàcia substancial de l'acte. 
 
Per tant, l’acceptació de la petició del recurs de reposició com a tal, és a dir, la 
revocació dels acords de la Junta de Govern local, de data 7 de desembre de 
2017, per acceptar només i exclusivament una modificació del preu, tal com 
demanda el recorrent, estaria pertorbant l’eficàcia substancial de l’acte. 
 
Tot  i  així,  entén  aquesta  administració  que  es  donen  les  circumstàncies 
econòmiques  i  processals  per  revisar  totes  les  dades  econòmiques  del 
compte d’explotació  de  l’any 2016,  per  tal  de fer  prevaldre els  drets  i  les 
obligacions d’ambdues parts del contracte, això és, tant del recorrent com de 
l’ajuntament. 
 
És  per  això  que  instem  a  SERVEIS  D’ACTIVITAT  FÍSICA SERAF  BAIX 
PENEDÈS  SL  a  presentar,  en  el  termini  de  10  dies  davant  aquesta 
administració,  novament,  les  dades  econòmiques  pertanyents  al  compte 
d’explotació de 2016, aprovat a la Junta de Govern Local, de 7 de desembre 
de 2017,  per  tal  de que,  a  la  vista  dels  motius exposats  en  el  recurs  de 
reposició presentat, i de l’establert entre les parts tant al contracte per a la 
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gestió indirecte de la piscina coberta municipal de l’Arboç, mitjançant gestió 
interessada, com al plec de clàusules administratives que acompanya el citat 
contracte, siguin examinades les dades econòmiques presentades per una 
auditoria  independent,  que  contractarà  exclusivament  per  aquesta  tasca 
l’Ajuntament de l’Arboç. Una vegada obtingut el resultat d’aquesta auditoria, i 
per tant, el nou compte d’explotació de l’any 2016, aquest s’aprovarà per la 
Junta  de  Govern  Local,  quedant  sense  efecte  l’acord  pres  a  la  Junta  de 
Govern Local, de 7 de desembre de 2017, i procedir als tràmits administratius 
preceptius que resultin del resultat del compte d’explotació. 
 
Per tot l’exposa’t, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local  
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Desestimar  el  recurs  de  reposició  presentat  per  SERVEIS 
D’ACTIVITAT FÍSICA SERAF BAIX PENEDÈS SL, amb CIF: B43877935, en 
quant  a  la  revocació  de  l’acord  de Junta  de Govern  Local,  de  data  7  de 
desembre de 2017 i, al pagament del preu proposat pel recorrent de l’import 
de 271.421,30€. 
 
SEGON.- Instar a SERVEIS D’ACTIVITAT FÍSICA SERAF BAIX PENEDÈS 
SL,  amb  CIF:  B43877935,  a  presentar,  en  el  termini  de  10  dies  davant 
aquesta  administració,  les  dades  econòmiques  pertanyents  al  compte 
d’explotació  de  2016,  per  tal  de  que siguin  examinades per  una auditoria 
independent, que contractarà exclusivament per aquesta tasca l’Ajuntament 
de l’Arboç, en atenció als motius exposats en el recurs de reposició presentat,  
i de l’establert entre les parts tant al contracte per a la gestió indirecte de la 
piscina coberta municipal de l’Arboç, mitjançant gestió interessada, com al 
plec de clàusules administratives que acompanya el citat contracte, per tal de 
que,  una vegada obtingut  el  resultat  d’aquesta auditoria,  i  per tant,  el  nou 
compte d’explotació de l’any 2016, es presenti per a la seva aprovació a la 
Junta  de  Govern  Local,  quedant  sense  efecte  l’acord  pres  a  la  Junta  de 
Govern  Local,  de  data  7  de  desembre  de  2017,  i  procedir  als  tràmits 
administratius preceptius que resultin del resultat del nou compte d’explotació 
de 2016.
 
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit  
es  podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats 
contenciosos administratius de la província de Tarragona, en el termini de dos 
mesos  a  comptar  des  de  l’endemà de  la  recepció  de  la  notificació  de  la 
desestimació,  quan  aquesta  sigui  formulada  de  forma  expressa  o,  en  el 
termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de 
reposició  s’hagi  d’entendre  desestimat  per  silenci  administratiu.  Igualment 
podeu interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.
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EXP. 335/2018. RESOLUCIÓ A LA SOL.LICITUD D'INICI DE PROCEDIMENT DE 
REVOCACIÓ D'ACTES DE L'APROVACIÓ DE LES COMPTES D'EXPLOTACIÓ 
2014 I 2015

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

En data 23 de gener de 2018, amb registre d’entrada 2018-E-RC-507, l’empresa SERVEIS 
D’ACTIVITAT FÍSICA SERAF BAIX PENEDÈS SL, amb CIF: B43877935, ha presentat un 
escrit sol·licitant: 
 
“  tingui a bé iniciar, de conformitat al disposat a l’art. 109 LPACAP un  PROCEDIMENT DE 
REVOCACIÓ  D’ACTES  o,  subsidiàriament,  UN  PROCEDIMENT  DE  RECTIFICACIÓ 
D’ERRORS (...)”. 
 
Que, concretament, les actes que es demanen revocar o, subsidiàriament rectificar, són les 
que corresponen a l’acord de Junta de Govern Local en sessió de 9 d’abril de 2015 i a l’acord 
de Junta de Govern Local en sessió de 15 de desembre de 2016, on s’aprovaren els comptes 
d’explotació  de  SERVEIS  D’ACTIVITAT  FÍSICA SERAF  BAIX  PENEDÈS  SL,  amb  CIF: 
B43877935, resultants de la gestió indirecta de la piscina coberta municipal dels anys 2014 i  
2015. 
 
Que les actes de Junta de Govern Local són actes administratius, que s’enquadren dintre 
del  previst  en  l’art.  112.1  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i per tant, són susceptibles 
de recurs d’alçada o recurs potestatiu de reposició.
 
Que segons l’establert a l’art. 122.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  el termini per interposar 
recurs d’alçada és d’un mes a partir de la notificació de l’acte, ja que és un acte exprés.      
 
Que segons l’establert a l’art. 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  el termini per interposar 
recurs potestatiu de reposició és d’un mes a partir de la notificació de l’acte, ja que és un 
acte exprés.
 
Que en el present cas, el termini d’un mes per interposar recurs d’alçada o recurs potestatiu 
de reposició, ha sigut clarament excedit  per SERVEIS D’ACTIVITAT FÍSICA SERAF BAIX 
PENEDÈS SL, amb CIF: B43877935, ja que presenta el seu recurs més de dos anys després 
en un cas i més d’un any després en l’altre, de la notificació a la part ara recorrent dels actes  
administratius que volen recórrer. 
 
En quant a la referència a l’art. 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  estableix  que  les 
administracions  públiques  poden  revocar,  mentre  no  hagi  transcorregut  el  termini  de 
prescripció,  els  seus  actes  de gravamen o desfavorables,  sempre que tal  revocació  no 
constitueixi  dispensa  o  exempció  no  permesa  per  les  lleis,  ni  sigui  contrària  al  principi 
d'igualtat, a l’ interès públic o a l'ordenament jurídic.
 
Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes 
(article 109.2 de la Llei 39/2015). Com a primera advertència, en cap cas es tracta d'una altra  
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mena de revocació; l'acte administratiu ha de conservar el mateix contingut, i no seran 
admissibles les rectificacions de concepte.
 
La doctrina coincideix a exigir que la rectificació material no impliqui un nou judici de valor o 
una nova qualificació jurídica que provoqui un canvi fonamental en el sentit de l'acte. D'acord 
amb aquest criteri, la jurisprudència rebutja, com a error material, el relatiu al còmput i 
qualificació de  la  revisió  de preus en un contracte  administratiu,  en constituir  una 
transformació que pertorba l'eficàcia substancial de l'acte. 
 
Per tot l’exposa’t, el  regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS: 
 
ÚNIC:  Denegar la petició de SERVEIS D’ACTIVITAT FÍSICA SERAF BAIX PENEDÈS SL, 
amb CIF: B43877935, exposada al  seu escrit presentat en data 23 de gener de 2018 de 
revocació o rectificació d’errors de les actes de Junta de Govern Local de 9 d’abril de 2015 i 
15  de desembre  de 2016,  per  estar  el  sol·licitant  fora  de termini  per  exercir  l’acció  que 
demanda,  segons  l’establert  a  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Contra la present resolució pot presentar recurs d’alçada o recurs potestatiu de reposició,  
segons  l’establer  a  l’art.  122  i  123  de  la  llei  39/2015  d’1  d’octubre,  del  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  en el  termini  d’un mes a 
partir de la notificació de la present resolució. 
 
 
 

 

EXP. 578/2017. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC A FAVOR DE L'EMPRESA 
SUBMINISTRADORA DE SERVEIS.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

Fets

 
1. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s'exerceix a través 
d'Ordenances fiscals reguladores dels seus tributs propis i d'Ordenances generals de gestió, 
recaptació i inspecció.

 
2. És competència de les entitats locals la gestió, recaptació i  inspecció dels seus tributs  
propis, sense perjudici de les delegacions que puguin atorgar a favor de les entitats locals 
d'àmbit  superior  o  de  les  respectives  Comunitats  Autònomes,  i  de  les  fórmules  de 
col·laboració amb altres entitats locals.
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3.  L’Ajuntament  va aprovar  la  Taxa  per  la  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  del 
domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament- Taxa 
1,5%.

 
4. El Ple de l’Ajuntament el 17 de juny de 2004, va aprovar el conveni de delegació amb 
BASE  Gestió  d’Ingressos  Locals,  en  el  qual  delegava,  entre  altres,  la  gestió  tributària, 
recaptatòria en via executiva i d’inspecció de les taxes per la utilització privativa i aprofitament 
especial del domini públic local.

 
5. Vistes les declaracions de facturació presentades, a BASE Gestió d’Ingressos Locals i a l’  
Ajuntament de l’Arboç, per part de les empreses subministradores per la liquidació de la Taxa 
per  la  utilització privativa o  aprofitament  especial  del  domini  públic  local  per  empreses  o 
entitats  explotadores  de serveis  de subministrament,  corresponents  al  quart  trimestre del 
2017 i que seguidament es relacionen:

 
Fonaments de dret

 
1, En virtut de l'  article 2 LGT 58/2003, de 17 de desembre i  de conformitat  amb el  que 
disposen els articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, i articles 20, 24.1.a) per telefonia mòbil i 24.1.C) per la resta de supòsits i 57 del Reial  
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les  
hisendes locals.

 
2, Vista l'  Ordenança Fiscal número 19 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis  
de subministrament, aprovada per el Ple de l' Ajuntament en sessió ordinària de data 29 de 
setembre de 2016.

 
El Regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

 
ACORDS:

 
Primer.-  Aprovar  les  liquidacions  en  concepte  de  Taxa  per  la  utilització  privativa  o 
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis  
de subministrament al quart trimestre del 2017  que es relacionen a continuació:

 
Segon.- Notificar a BASE Gestió d’Ingressos Locals per tal que procedeixi a la generació i 
recaptació de les liquidacions esmentades.
 
Tercer.- Comunicar al Departament d'Intervenció i Rendes, als efectes escaients.
 
RÈGIM DE RECURSOS CONTRA LA LIQUIDACIÓ
 
Contra  la  present  liquidació,  que  no  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podeu  interposar 
preceptivament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’UN 
MES a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
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Contra  la  desestimació  expressa  o  presumpta  del  recurs  de  reposició  referit  es  podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció 
de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa o, en el 
termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi 
d’entendre desestimat per silenci administratiu.
 

 

EXP. 1784/2017. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE LA SUBVENCIÓ FOMENT DE 
L'OCUPACIÓ 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Antecedents

 
1.La regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, per cinquè any consecutiu, vol portar a  
terme  l’aprovació  d’una  línia  de  subvencions  públiques  per  al  foment  de  l’ocupació  i  la 
consolidació del teixit empresarial i comercial de l’Arboç, per l’anualitat 2017.

 
2.  A data  17/05/2017 la  secretària-interventora  acctal de  la  corporació  emet  un  informe 
indicant que un cop aprovades  unes bases reguladores  per  la sol·licitud i  atorgament  de 
subvencions per a la contractació de persones desocupades, es realitzarà la fiscalització de 
l’expedient d'aprovació i es dotarà de crèdit suficient l'aplicació pressupostària 03.2410.48900 
PROMOCIÓ ECONÒMICA - ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS; així 
mateix, des de la Intervenció municipal es procedirà a la retenció del crèdit  sobre la qual 
s'imputaran  les  obligacions,  que  en  el  seu  moment,  es  reconeguin  per  part  de  l'òrgan 
competent.

 
3. En data 28/09/2017 el ple de la corporació aprova les bases reguladores per a la sol·licitud 
i atorgament de subvencions a les empreses o comerços del terme municipal de l’Arboç que 
contractin persones desocupades del  municipi  durant  l’any 2017 per  un import  màxim de 
50.000€.

 
4. En data 18/10/2018 es publica les bases al BOPT i es fa una exposició pública a la BNDS i 
a les oficines municipals de l’ajuntament pel termini de vint dies hàbils, a comptar des de 
l'endemà de la seva publicació, sense que es presentin reclamacions.

 
5. El dia 14/02/2018 la Intervenció municipal informa que un cop realitzada la fiscalització de 
l’expedient  d’aprovació  de  les  bases  reguladores  d’aquesta  subvenció,  existeix  crèdit 
disponible suficient a l’aplicació pressupostaria 18.03.2410.48900 PROMOCIÓ ECONÒMICA 
- ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS. 

 
Fonaments de dret:

 
1.D’acord amb l’article 23 de la llei de subvencions 38/2003, de 17 de novembre respecte els 
requisits de convocatòria per a l’atorgament de subvencions, el procediment per la concessió 
de  subvencions  s’inicia  sempre  d’ofici  mitjançant  la  convocatòria  aprovada  per  l’òrgan 
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competent, i tindrà el contingut en ell establert, que desenvoluparà el procediment per a la  
consecució  de la  subvenció  convocada d’acord  amb els  principis  de la  Llei  39/2015,  d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 
Per tot l’anterior es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:

 
Primer. Aprovar  la  present  convocatòria  per  atorgar  subvencions  a  les  empreses  i/o 
comerços eradicats al  municipi de l’Arboç, que hagin efectuat contractacions de persones 
desocupades empadronades al municipi, com a mínim durant un any, en el període comprés 
del 01 de gener al 31 de desembre de l’any 2017. 

 
Segon. Consignar l’import de 50.000€ a aquesta subvenció dins l’aplicació 18.03.2410.48900 
PROMOCIÓ ECONÒMICA - ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS del 
pressupost de l’any 2018 de la Corporació.

 
Tercer. Acreditar el compliment dels requisits establerts a les bases reguladores per part de 
les empreses sol·licitants, que hauran de presentar per registre d’entrada a l’Ajuntament la 
següent documentació:

 
1.    Full de sol·licitud de l’Ajuntament 

 
2.    Declaració  jurada  del  responsable  de  l'empresa  conforme :  No  s'hagin  realitzat 

extincions o acomiadaments de contractes de treball, els quals es puguin considerar 
que s’han efectuat sense cap altre justificació que per a obtenir la subvenció.

 
3.    Certificat de l'Agència Tributaria i de la Seguretat Social conforme s'està al corrent 

de pagament de les obligacions tributaries i segurs socials.

 
4.    Certificat de l'Ajuntament conforme no son deutors dels impostos municipals.

 
5.    Contractes que es volen bonificar

 
6.    Nòmines dels treballadors i del període que es vol sol·licitar

 
7.    TC1 i TC2 on consti els treballadors objecte de la subvenció.

 
8.    Document acreditant la relació d’hores de contracte afectades per treballador.

 
9.    Nº de compte bancari de l’entitat sol·licitant, on volen rebre la subvenció sol·licitada.

 
Quart. Els terminis per presentar les sol·licituds i la documentació anterior serà del  19 de 
febrer al 31 de març de 2018.

 
Cinquè. La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspondrà a la 
Junta de Govern Local, a proposta de l’Informe elaborat pel Servei d’Ocupació Municipal, i 
Dictaminat  per  la  Comissió  Informativa  de  la  Corporació,  una  vegada  revisada  la 
documentació i l’acompliment dels requisits establerts i en un període de 30 dies en que hagi 
acabat el termini de presentació de sol·licituds. 

 
Sisè. Publicar la present convocatòria en la BDNS i un extracte de la mateixa en el BOP de 
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Tarragona,  a  la  pàgina  web,  al  Tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament  i  comunicar-ho  al 
departament d’Intervenció als efectes pertinents.

 

 

EXP. 2434/2017. APROVACIÓ ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER LA 
PARTICIPACIÓ EN LA RUA DE CARNAVAL 2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El  passat  diumenge dia  11  de febrer  de 2018,  es  va  dur  a  terme la  tradicional  Rua de 
Carnaval  a  l'Arboç.  Per  tal  de  potenciar  aquest  festival  popular  de  color  i  disfresses,  
l'ajuntament va aprovar les bases de participació mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local de 14 de desembre de 2017, on els grups participants havien de complir una sèrie de 
requisits establert per optar a la subvenció.
 
Atès que a les bases de participació es va establir un nombre limitat de 27 carrosses i 7  
comparses per poder optar a la subvenció de l'ajuntament, amb un pressupost màxim de 
4.305,00€; 
 
Atès que el 11 de febrer de 2017, van participar totes les carrosses i comparses inscrites a la 
rua de carnaval, però s’han produït canvis que afecta a l’aportació econòmica d’alguns dels 
participants;
 
Atès  que  la  carrossa  Carnaval  Ketaniman  de  l’Arboç,  no  presenta  tota  la  documentació 
requerida per participar a la rua en el termini establert;
 
Atès que la carrossa Aloha vecinas de Calafell, no compleix el requisits en quant a les mides  
necessàries de la plataforma per ser carrossa, i se l’informa que percebrà la subvenció com a 
comparsa.
 
Atès que la comparsa Petarols Voladors de Calafell, no compleix els requisits de mínims de 
15 persones que integrin el grup.
 
Vist l'article 118 i 125.2.a) del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres,  Activitat  i  Serveis  del  Ens  Locals,  en  el  qual  s'estableix  que  poden  atorgar-se 
subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost;
 
Degut a aquestes modificacions, i respectant l'informe del Departament d'Intervenció de data 
14 de desembre de 2017, en el qual s'estableix que existeix un crèdit inicial de 4.305,00 €, es  
procedeix a reassignar les subvencions tal com es detalla a l’Annex 1 definitiu;
 
Aquesta Regidoria de Festes Populars proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents ACORDS:
 
Primer.- Atorgar una subvenció a les persones que es detallen a l'Annex 1 definitiu de 140,00 
€ (cent quaranta euros) per carrossa i de 75,00 € (setanta-cinc euros) per comparsa, per la  
seva participació a la Rua de Carnaval del passat diumenge dia 11 de febrer de 2018. 
 
Veure Annex 1 definitiu
 
Segon.-  Aprovar  la  despesa de 4.305,00€ (quatre-mil  tres-cents  cinc  euros)  que anirà  a 
càrrec de la partida 18.06.3380.48100 del pressupost de la Corporació.
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Tercer.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció, i informar als participants 
afectats dels canvis produïts.
 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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