Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/16

La Junta de Govern Local

Ordinària

Data

19 / d’abril / 2018

Durada

Des de les 20:00 fins a les 20:21 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

39693419L

GABRIEL CURIESES ESTEBAN

SÍ

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39688738F

JOSEP RAJA MOLINARI

SÍ

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

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 15/18 DE DATA 12/04/2018.
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0016 Data : 02/05/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 02/05/2018
HASH: 297d6e1711652dc4e0614f5a65c358aa

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 02/05/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de Govern Local
15/18 de data 12 d'abril de 2018.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t
ANTECEDENTS

Primer.- El Sr. Gerard Vidal Valderrama va interposar un recurs contenciós
administratiu contra el decret de l’alcaldia de l’ajuntament de l’Arboç, de data 21
d’octubre de 2016, relatiu a la imposició d’una sanció, el qual es va tramitar davant el
Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Tarragona amb el número de procediment
abreujat 569/2016.
Segon.- En data 5 de febrer de 2018 l’esmentat Jutjat va dictar la sentència núm.
32/2018 per la qual es desestima el recurs presentat per la part actora. Aquesta
sentència va esdevenir ferma per la diligència de data 26 de març de 2018.

Número : 2018-0016 Data : 02/05/2018

EXP 2160/2017. PRESA EN CONEIXAMENT DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL
RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU NUM. 569

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat.

La part dispositiva de la sentencia estableix

Que debo desestimar y DESESTIMO el presente recurso contenciosoadministrativo. Se condena a costas al recurrente, con el límite de 100 euros, IVA
incluido.”
FONAMENTS DE DRET
Els articles 103 i 104 de la llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa,
estableixen l’obligació de complir les sentències en la forma que en ells s’especifica.
Per tot això, que proposo a la Junta de Govern Local,l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Presa en coneixement de la sentència núm. 32/2018, dictada en data 5 de
febrer de 2018, pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona
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C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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“FALLO

Segon.- Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

De conformitat amb l’Acord pres per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12
d’abril de 2018 es va aprovar l’expedient de licitació i contractació, mitjançant procediment
obert simplificat, amb una durada d’1 any, amb la possibilitat de prorrogar el contracte en 1
any més, per la concertació amb l’empresa que resulti adjudicatària, de la gestió del servei
pel desenvolupament del Pla Director de Participació Ciutadana i gestió de la plataforma
online de votació electrònica.
Atès que s’ha detectat un error material en el plec de clàusules administratives particulars que
hauran de regir la contractació.
D’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques estableix que 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.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 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,

Número : 2018-0016 Data : 02/05/2018

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXP. 950/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DEL SERVEI PEL DESENVOLUPAMENT
DEL PLA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GESTIÓ DE LA
PLATAFORMA ONLINE DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA

PRIMER.- Aprovar l’expedient de licitació i contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, amb una durada d’1 any, amb la possibilitat de prorrogar el contracte en 1 any
més, per la concertació amb l’empresa que resulti adjudicatària, de la gestió del servei pel
desenvolupament del Pla Director de Participació Ciutadana i gestió de la plataforma online
de votació electrònica.
SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el
contracte de gestió del servei pel desenvolupament del Pla Director de Participació Ciutadana
i gestió de la plataforma online de votació electrònica i anunciar la licitació atorgant un termini
de 15 dies següents a la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant, per
presentar les pliques corresponents.
TERCER.- Aprovar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostaria 18.03.9240.22706
PARTICIPACIÓ CIUTADANA – ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. En el pressupost de
l’exercici 2019, i en el seu cas, en els posteriors, es consignarà crèdit adequat i suficient per
fer front a les despeses que es derivin de la present contractació de caràcter plurianual.
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.
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ACORDS:

EXP. 1037/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT I
REPARACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

·
·
·

En aquesta providència s’indica la possibilitat de licitar el contracte pel procediment
obert, tramitació ordinària.
Que la duració del contracte es preveu de 4 mesos, sense possibilitat de pròrroga.
Que s’ha redactat els Plecs de clàusules administratives tècniques particulars que
hauran de regir aquesta contractació, determinant-se en expedient ordinari, el
procediment obert.

En data 19 d’abril de 2018, la Secretària – interventora acctal va emetre informe sobre la
legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el
contracte, informant també, sobre la legalitat dels esmentats Plecs de Clàusules.
Vist l’informe d’Intervenció de data 19 d’abril de 2018, en el que s’estableix que en l’aplicació
pressupostària 18.05.1533.22799 SERVEI DE MANTENIMENT – BRIGADA – CONTRACTE
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, no existeix consignació suficient per
autoritzar la despesa, amb la qual cosa, haurà d’anar a càrrec de la bossa de vinculació
jurídica 15-2..
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 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,
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de licitació i contractació, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, amb una durada de 4 mesos, sense possibilitat de prorrogar el contracte,
per la concertació amb l’empresa que resulti adjudicatària, de la gestió del servei de

manteniment, reparació i conservació dels elements que conformen la via
pública i que són competència del Servei de Manteniment de l’Ajuntament de
l’Arboç.
SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el
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ordinari. En compliment del que estableix l'article 116.4 LCSP, el procediment obert es
justifica per ser un dels procediments d'adjudicació ordinaris i no concórrer circumstàncies
que recomanin acudir a un procediment restringit, ni cap dels supòsits que permeten la
utilització de qualsevol altre tipus de procediment (art. 131.2 LCSP).
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la via pública i que són competència del Servei de Manteniment de
l’Ajuntament de l’Arboç, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, expedient

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per providència d’Alcaldia de data 19 d’abril de 2018 s’inicia expedient per tal de licitar el
servei de manteniment, reparació i conservació dels elements que conformen

de manteniment, reparació i conservació dels
elements que conformen la via pública i que són competència del Servei de
Manteniment de l’Ajuntament de l’Arboç i anunciar la licitació atorgant un termini de
contracte de gestió del servei

10 dies hàbils següents a la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant, per
presentar les pliques corresponents.

18.05.1533.22799
SERVEI DE MANTENIMENT – BRIGADA – CONTRACTE PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE MANTENIMENT.
TERCER.- Aprovar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostaria

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

Antecedents
1. El Departament de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de l’Arboç, vol posar
en marxa una campanya per a la dinamització de locals buits com a suport per aconseguir la
reactivació del comerç en el municipi.
2. En data 15 de maig de 2017, s’han elaborat unes bases reguladores per a la sol·licitud de
subvencions públiques amb l’objecte d’ajudar a aquelles persones físiques i/o jurídiques que
iniciïn una activitat econòmica dins d’un local buit o que reformin el seu negoci per adaptar-lo
a les necessitats socials i/o a la normativa municipal.
3. En data 17 de maig de 2017 la intervenció de l’ajuntament autoritza la despesa de 12.000€
a l’aplicació pressupostària 17.03.4500.22716 dins del Pla d’Intervenció Integral de Barris,
concretament, al Camp 07.02 Pla de participació ciutadana i foment del teixit social, projecte
dinamització de Locals Buits 2016-2017 per aquells sol·licitants la subvenció dels locals dins
del Barri antic, i 6000€ a l’aplicació pressupostària 17.03.2410.48900 per aquells locals que
siguin de fora del nucli antic.
4. El Ple de l’Ajuntament de l’Arboç, en sessió ordinària de data 25 de maig de 2017, va
aprovar les bases reguladores per a la sol.licitud de subvencions per l’inici d’una activitat
econòmica en un local buit i/o la modernització d’un existent 2017.
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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Favorable
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EXP.876/2017. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
A LES EMPRESES PER LOCAL BUIT A L'ARBOÇ 2016-2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.

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 aquelles activitats
econòmiques que s’hagin iniciat dins d’un local buit del municipi de l’Arboç durant els anys
2016 i 2017, en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2018.
Segon. - Consignar l’import de 12.000€ a l’aplicació pressupostària 18.03.4500.22716 dins
del Pla d’Intervenció Integral de Barris, concretament, al camp 07.02 Pla de participació
ciutadana foment del teixit social, projecte Dinamització de Locals Buits 2016-2017, per
aquells sol·licitants de locals dins del barri antic i 6.000€ a l’aplicació pressupostària
18.03.2410.48900 per a aquells locals que siguin de fora del nucli antic.
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:

Número : 2018-0016 Data : 02/05/2018

3. Art. 15.2 del decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la llei 2/2004,
abans esmentada, correspon a la Comissió de gestió de Fons de Foment del programa de
Barris, l’aprovació de la prorroga per a finalitzar l’execució de les actuacions que han obtingut
finançament, la qual va atorgar l’esmentada prorroga del projecte d’intervenció integral del
nucli antic, l’any 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Resolució PTO/430/2010, de febrer, de 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 una atenció especial.

Línia 1: programa “ Dinamització de locals buits 2016-2017 ”

2. Fotografies del local amb l’activitat en funcionament.
3. En el cas de Llicència ambiental o comunicació prèvia:
4. Presentar factura del projecte o memòria ambiental amb justificant de pagament del
mateix.
5. Fotografies del local amb l’activitat funcionant.
6. Justificant del pagament de la taxa per a la tramitació de l’expedient de llicència
ambiental, comunicació prèvia o declaració responsable.
7. Còpia del numero de domiciliació bancària.
Línia 2: Programa “ Consolida el comerç a l’Arboç 2017”

Ajuntament de L'Arboç
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1. Full de sol·licitud de l’Ajuntament.

1. Còpia de la llicència ambiental o comunicació prèvia ambiental, o qualsevol títol
que acrediti l’exercici de l’activitat.
2. En el cas que la millora en les instal·lacions suposi, d’acord amb la normativa
d’aplicació, la realització d’obres i/o la modificació substancial o no substancial de la
llicència o comunicació prèvia que disposi, caldrà que prèviament a la petició de la
subvenció hagi tramitat correctament el procediment que pertoqui amb els Serveis
Tècnics municipals.

6. Còpia del número de domiciliació bancària.
Les esmentades instàncies s’adreçaran a l'Alcaldia de la Corporació.
Quart. Els terminis per presentar les sol·licituds i la documentació anterior serà del 1 de maig
al 15 de juny 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
Tarragona, a la pàgina web, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i comunicar-ho al
departament d’Intervenció als efectes pertinents.

Ajuntament de L'Arboç
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5. Justificant de pagament de les taxa i impostos municipals que s’hagin derivat per
les actuacions prèvies per l’adequació de les instal·lacions.
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4. Fotografies de l’estat actual i anterior a la realització de les actuacions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Factura detallada que acrediti la despesa de la inversió en la millora i actualització
de les instal·lacions.

EXP 1072/2018.APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDEÈS
I L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ PER A L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA
ENFEINA'T, CONVOCATORIA 2017

El Departament de Treball, Afers socials i Famílies mitjançant resolució TRF/2805/2017,de 24
de novembre, publicada al DOGC núm. 7510, de data 4 de desembre de 2017, i a traves del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), obre la convocatòria per l’any 2017, per la
concessió de subvencions per al programa ENFEINA’T.
Aquest és un projecte que facilita la pràctica laboral i l’adquisició d’experiència de persones
en situació d’atur mitjançant la seva contractació laboral. A més de l’adquisició de
l’experiència laboral, aquestes persones també tindran un acompanyament que els facilitarà
instruments per assolir la seva inserció laboral.
El Consell Comarcal del Baix Penedès, en la seva condició d’entitat beneficiaria d’aquest
programa, se li ha atorgat una subvenció de 196.486,43 euros, destinats a 13 municipis de la
comarca, entre els quals hi ha l’ajuntament de l’Arboç, amb l’objectiu de contractar 17
treballadors i 1 tècnic/a d’orientació.
Per tal de delimitar les funcions, competències i responsabilñitats de cadescuna de les
entitats locals participans en aquest projecte cal la formalització d’un conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal del Baix Penedès
Vist l'informe d’intervenció de data 18 d’abril de 2018.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:

Número : 2018-0016 Data : 02/05/2018

Tipus de
votació:
Unanimitat/As
sentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a què en nom i en representació d’aquesta Corporació
procedeixi a la formalització de tots aquells documents que siguin precisos per a l’efectivitat
del present acord.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès i comunica’l al
departament d'Intervenció.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ DEL
PROGRAMA ENFEINA’T CONVOCATÒRIA 2017
El Vendrell (Baix Penedès), ____ d’abril de 2018
REUNITS
D’una part la Il·ltre. Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix
Penedès, amb seu a la plaça del Centre, 5, 43700 El Vendrell.
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració interadministratiu amb el Consell Comarcal del
Baix Penedès per a l’execució del programa ENFEINA’T, convocatòria 2017, que s’annexa a
la present.

De l’alta l’Il·ltre Sr./Sra Joan Sans i Freixas, alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de l’Arboç
amb seu al carrer Major, núm. 26, 43720 l’Arboç.
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i signen el present conveni
d’acord amb els respectius acords plenaris

Segon. El Consell Comarcal del Baix Penedès és una entitat beneficiària definida així a
l’apartat 3 de l’article 3 de la Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre; i
a l’apartat 3 de la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/247/2017, de 27
d’octubre de 2017.
Tercer. Atesa la condició d’entitat beneficiària, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha
presentat sol·licitud al SOC de subvenció dintre el termini establert, en data
14 de desembre de 2017 per un import global de 317.952’02 €.
Quart. En data 20 de desembre de 2017 el Servei d’Ocupació de Catalunya comunica al
Consell Comarcal del Baix Penedès la resolució favorable de la sol·licitud per
un import global de 196.486’43 €.
Cinquè. Vista la resolució del SOC, el Consell d’Alcaldes reunits el 21 de febrer de 2018
informa favorablement que el CCBP notifiqui al SOC les contractacions i
durada del projecte ajustat a la resolució rebuda, i que és el següent:

Número : 2018-0016 Data : 02/05/2018

Primer. El Departament de Treball, Afers socials i Famílies ha publicat al DOGC número
7510, el 4 de desembre de 2017, la resolució TSF/2805/2017, de 24 de
novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la
concessió de subvencions per al programa ENFEINA’T, regulada per l’Ordre
TSF/247/2017, de 27 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores
de la convocatòria i publicada al DOGC del 6 de novembre de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXPOSEN

•

15 peons, durada contracte 6 mesos (de 14/5/18 a 13/11/18)

•

2 administratius, contracte 9 mesos (de 14/5/18 a 13/2/19)

b. Actuació d’acompanyament a la contractació:

•

1 tècnic d’orientació, contracte 6 mesos a ½ jornada (1/6/18 a 30/11/18)

Import subvenció: Nova proposta (tramès al SOC 26/2/18):
a. 188.143’77 € 183.945’03 €

Ajuntament de L'Arboç
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a. Actuació d’experiència laboral:

b. 8.342’66 € 8.342’66 €

El total de contractacions del programa és de 18 persones (17 treballadors i 1
tècnic/a d’orientació).
Vuitè. Els 17 treballadors contractats es repartiran en 3 projectes que són els següents:
a. Pla d’actuació millora comarcal d’espais públics, via pública, i edificis públics.
15 peons i actuacions als 13 municipis d’acció del programa.

b. Suport a l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Número : 2018-0016 Data : 02/05/2018

Setè. Aquest programa es realitzarà als següents municipis de la comarca del Baix Penedès:
Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès,
Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant
Jaume dels Domenys i Santa Oliva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sisè. A la Junta de Govern 5/2018 de data 25 d’abril de 2018 es varen prendre els següents
acords: acceptar la subvenció; aprovació del conveni interadministratiu,
adhesió al codi ètic que figura a l’Annex Acord GOV/110/2014 de 22 de juliol,
comunicar els acords als ajuntaments d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del
Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del
Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva;
comunicar via EACAT al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i
Transparència de la Generalitat de Catalunya el conveni.

c. Suport a l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès.

1 administratiu/va
També, es contractarà 1 tècnic/a d’orientació, de suport a l’acció
professionalitzadora que s’integrarà a l’Àrea d’Ocupació del Consell Comarcal
per a dedicar-se a aquest projecte i realitzar les tasques encomanades a la
Base 5.b de l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre, de bases reguladores del
Programa Enfeina’t.
Novè. Segons l’article 15 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal, aprovat en
sessió de Ple 1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 i BOPT 84/1994) exerceix
competències delegades per la Generalitat en matèria de promoció
econòmica i dinamització ocupacional.

Ajuntament de L'Arboç
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1 administratiu/va

Desè. La Llei de Bases de Règim Local (LRBL,Llei 7/1985, de 2 d’abril) que ordena les
competències dels Ajuntaments, al seu article 25 inclou les competències
d’actuació que formen part de les tasques del projecte d’aquest conveni:
gestió parcs i jardins, conservació de camins i vies, protecció del medi
ambient, sosteniment equipaments culturals, esportius i de centres docents.
Activitats totes elles vinculades a les brigades municipals, que es reforçarien
temporalment amb el peó/peons d’aquest conveni per un període de 6 mesos.

Tretzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de col·laboració entre
administracions i al compliment d’obligacions legals específiques i queda fora
de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic.

PACTES

PRIMER. Objecte del conveni

Número : 2018-0016 Data : 02/05/2018

Dotzè. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
enumera entre les formes de cooperació interadministratives el conveni. En el
mateix sentit, l’article 150 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, que es desenvolupa reglamentàriament en els articles 303 i
següents del Decret 179/1995, de 13 juny. A més, els convenis i el seu
procediment està regulat als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya. Finalment, també es regulen els convenis als art. 47 a 53 de la llei
40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Onzè. Les diverses administracions participants en el projecte, d’una banda el Consell
Comarcal i de l’altra cadascun dels 13 ajuntaments (tots excepte el Vendrell)
fan necessària la redacció d’aquest conveni, per a delimitar les funcions,
competències i responsabilitats de cadascuna d’aquestes entitats.

1. Establir el marc d’actuació del programa Enfeina’t entre el Consell Comarcal del Baix
Penedès i l’Ajuntament de l’Arboç durant l’execució del mateix.

2. Acordar les relacions econòmiques interadministratives d’aquest programa amb la
voluntat de fer-ne viable la seva execució.

3. Establir les relacions entre l’entitat sol·licitant – Consell Comarcal- i els 13
ajuntaments de la comarca del Baix Penedès -tots excepte el Vendrell- que participen
al programa Enfeina’t dins la convocatòria 2017.

SEGON. Coordinació del projecte

Ajuntament de L'Arboç
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L’objecte d’aquest conveni és :

El Consell Comarcal del Baix Penedès com a ens sol·licitant, serà l’encarregat de coordinar el
projecte. El responsable tècnic del projecte es reunirà amb els responsables
tècnics que designin els Ajuntaments i vetllaran pel bon funcionament del
projecte.

TERCER. Àmbit laboral dels contractes d’experiència laboral.
Els treballadors del “Pla d’actuació millora comarcal d’espais públics, via pública, i edificis
públics., dins la convocatòria 2017”. seran contractats pel Consell Comarcal
del Baix Penedès atenent al següent calendari i durada dels contractes.

1. Vacances: d’acord amb el conveni vigent, els treballadors tenen dret a gaudir d’unes
vacances retribuïdes d’11 dies per ser contracte laboral de 6 mesos

Els treballadors hauran de sol·licitar les vacances al Consell Comarcal del
Baix Penedès d’acord amb el model existent.

2. Assumptes propis 3 dies en el cas de contractes de 6 mesos.

3. Festius: per motius funcionals, els treballadors gaudiran dels dies festius locals que
disposi l’Ajuntament on presta el servei.
4. La jornada laboral és de 37’5 hores setmanals de dilluns a divendres.
5. Per la modalitat contractual i la finalitat del projecte objecte del contracte, està del tot
prohibida la realització d’hores extraordinàries.
6. Per a la resta de situacions laborals no contemplades en aquest conveni s’estarà al
que es preveu al Conveni col·lectiu i d’acord de condicions de treball del personal
laboral i funcionari que presta serveis al Consell Comarcal del Baix Penedès i, en el
seu defecte, per la normativa vigent en matèria laboral.

7. El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a aplicar les mesures de salut

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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A les persones contractades en aquest programa els serà d’aplicació les següent condicions
laborals, d’acord amb el conveni col·lectiu i acords de condicions de treball
del personal laboral i funcionaris del Consell Comarcal del Baix Penedès
vigent:
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El repartiment per municipis es troba indicat a la columna (a) de l’Annex 2 del present
conveni.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

15 peons, 6 mesos , 14/5/2018 fins 13/11/2018.

laboral i prevenció de riscos laborals.
QUART. Obligacions del Consell Comarcal davant el SOC

2. L’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec íntegrament de qualsevol altra despesa
del programa no contemplada en els punts anteriors quan aquesta no sigui
subvencionat pel SOC (veure Annex 1 A.4). Per exemple: EPI, eines, materials de
treball, o altres que puguin ser necessaris per a realitzar l’activitat durant el període
d’execució del programa.

3. En el cas concret de baixa i/o possible substitució del treballador, es consensuarà
amb l’Ajuntament la decisió a prendre. En el cas que aquesta decisió comporti
despeses que no estiguin cobertes per la subvenció, se’n farà càrrec íntegrament
l’Ajuntament i s’atendrà al calendari de pagament que li indiqui el Consell Comarcal
del Baix Penedès.

4. L’Ajuntament es compromet a realitzar la bestreta econòmica al Consell Comarcal tal
com s’indica al punt Sisè.

SISÈ. Gestió econòmica
L’Ajuntament de l’Arboç es compromet a ingressar al compte bancari del
Consell Comarcal del Baix Penedès el dia 20 de maig, la quantitat de 459,00
euros (veure Annex 2 columna J).
Si per part de l’Ajuntament no es realitzés l’ingrés pactat en el termini indicat, s’autoritza al
Consell Comarcal del Baix Penedès a la liquidació d’interessos i a la
compensació del deute no ingressat. En aquest cas, la compensació es
comunicarà a l’ajuntament.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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1. L’Ajuntament es farà càrrec íntegre de les següents despeses relatives al personal
contractat no cobertes per la subvenció del SOC: indemnització o quitança a la fi de
contracte del treballador, costos gestoria confecció nòmines, part proporcional pòlissa
d’assegurances, dietes (veure detall Annex 1: apartats A.2 i A.3).
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CINQUÈ. Obligacions de l’Ajuntament

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a complir l’objectiu,
actuar d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria i la guia
de prestacions tècniques del programa, a realitzar les contractacions
atorgades, realitzar les activitats previstes, fer-ne la coordinació i suport
necessari i, un cop finalitzat, acreditar-ho i justificar-ho davant el SOC d’acord
amb la normativa que ho regula.

SETÈ. Comissió Tècnica del programa i seguiment conveni
Una vegada iniciat el programa es constituirà la Comissió Tècnica del programa Enfeina’t
convocatòria 2017, que es reunirà com a mínim a l’inici i al final del programa.

VUITÈ. Responsabilitat
Si de la realització de les activitats programades en aquest projecte se’n
derivés responsabilitat patrimonial per a les administracions participants
s’entén que aquesta serà solidària, tal i com preveu l’art. 33 de la llei 40/2015,
1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

NOVÈ. Vigència
El conveni serà vigent des del dia de la signatura fins a l’acabament del
projecte, com a màxim el 20 de febrer de 2019.
DESÈ. Extinció.

Número : 2018-0016 Data : 02/05/2018

El seu funcionament s’ajustarà al que disposa la Llei de règim jurídic i del
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya (art.
13 a 20). Dels acords que adopti se’n deixarà constància en acta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aquesta Comissió estarà integrada pel Consell Comarcal del Baix Penedès,
com a ens sol·licitant i coordinador del programa, i els Ajuntaments
d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès,
Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant
Jaume dels Domenys i Santa Oliva. Cada entitat designarà un representant
tècnic a la mateixa abans de la seva constitució.

Les causes d’extinció del conveni són les següents:

· La demora en el pagament de part de l’Ajuntament. El Consell Comarcal
tindrà el dret a resoldre el conveni en relació a l’Ajuntament demorat i al
rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència
d’això.
· L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per
qualsevol de les parts.

ONZÈ. Arbitratge i jurisdicció

Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la
modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació
d'aquest conveni s’han de solucionar per acord de les parts, observant els
principis reguladors de l’actuació administrativa previstos a l’article 31 de la

Ajuntament de L'Arboç
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· L’acord entre les parts

Les parts procuraran d'una forma responsable que llurs divergències no
afectin la regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris. En cap
cas, basant-se en una divergència d’interpretació, la part pot considerar-se
habilitat per incomplir o ajornar les seves obligacions de cofinançament.

Cas que la divergència fos insalvable pel procediment d'arbitratge adés
exposat, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats contenciosos
administratius de Tarragona.

DOTZÈ. Antecedents, naturalesa i impacte econòmic.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Aquesta Comissió elaborarà un informe que les parts confrontades es
comprometen a considerar abans de fixar la posició de la corporació
respectiva en la controvèrsia.
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En cas que persisteixin dificultats en l’execució del conveni motivades per
diferents criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en una
sessió formal de la Permanent del Consell d'Alcaldes, constituïda com a
Comissió d'Arbitratge, presidida pel president/a o per un/a Vicepresidència/a
del Consell Comarcal, que en cas d'empat tindrà vot diriment. Si una de les
parts en conflicte fos el Consell Comarcal, el seu al·legat serà presentat pel
conseller/a comarcal delegat d'Empresa i Ocupació. Si la controvèrsia fos
entre ajuntaments, aquests estarien representats pels alcaldes/esses
respectius, podent delegar en un regidor/a, i el conseller/a comarcal delegat
d'Empresa i Ocupació informaria a la Comissió sense dret a vot. Si
l’Ajuntament afectat tingués un/a representant en la Permanent del Consell
d'Alcaldes, aquest serà substituït per un altre alcalde/essa nomenat per la
Presidència.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya que siguin d’aplicació, essent la
Comissió de Seguiment l'àmbit ordinari on plantejar les discrepàncies i
salvar-les. Amb aquesta finalitat es convocaran les sessions específiques que
siguin necessàries.

Atesos els antecedents que figuren a l’expedient s’entén abastament
exposada la naturalesa, objecte i finalitat d’aquest conveni, necessitat,
oportunitat i impacte econòmic i el seu caràcter no contractual sinó de
cooperació mútua entre dues administracions.

2. Annex 2: Distribució costos programa per municipis

A l’Annex 2, la columna J indica l’import que l’Ajuntament ha d’ingressar al
Consell Comarcal el dia 20 de Maig de 2018 com a pagament únic del
conveni (veure Pacte Sisè).

En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data i lloc
anteriorment esmentats.

Consell Comarcal del Baix Penedès Ajuntament de l’Arboç

Sra. Eva M. Serramià Rofes Sr. Joan Sans i Freixas

ANNEX 1: Costos Unitaris

A) Costos LABORALS:

Ajuntament de L'Arboç
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1. Annex 1: Costos unitaris
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A la part final del conveni hi consten 2 annexos:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TRETZÈ. Annexos.

A.1) Costos laborals treballadors SUBVENCIONATS PEL SOC:

1.000,00

PP Extra

166,67

B. Cotització

1.166,67

QPSS

441,00

COST MENSUAL PEÓ

1.607,67

COST TOTAL PEÓ (subvencionat)

9.646,02

A.2) Costos laborals treballadors NO SUBVENCIONATS :

6 mesos
Indemnització fi contracte

234,00

Servei confecció nòmines

90,00

Dietes (reunions treballador-tècnic)

100,00

COST AJUNT. X CONTRACTE

424,00

A.3) Cost Assegurança obligatòria programa:

Repercussió unitària per treballador

35,00

Número : 2018-0016 Data : 02/05/2018

Sou treballador

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6 mesos

Si durant l'execució del programa es produeixen altres costos
no reflectits en els punts anteriors A.1, A.2, A.3 aquests s'assumiran
integrament per l'Ajuntament i seran aplicats a la liquidació final.

B) Costos MATERIALS:

Les despeses materials i EPI's aniran a càrrec de l'Ajuntament
directament, i no formaran part del conveni.

Ajuntament de L'Arboç
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A.4) Altres Costos Laborals programa :

EXPEDIENT 1017/2018. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I
ACTIVITATS CULTURALS I D'INTERÈS CIUTADÀ, DE CARÀCTER SINGULAR, I
NO PREVISTES A LA RESTA DE CONVOCATÒRIES ANUALS DE LA DIPUTACIÓ.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

Atès que la celebració d’aquest fet històric que es durà a terme el 10 de juny
de 2018, suposarà un elevat cost per a la nostra institució que ascendeix a un
total de 19.886,50 € (dinou mil vuit cents vuitanta-sis euros amb cinquanta
cèntims d’euro);
Vist l’informe d’intervenció de data 13 d’abril de 2018, on s’estableix que
existeix crèdit suficient en l’aplicació pressupostària per fer front a aquesta
despesa;
La regidoria de Cultura proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar la inclusió d'aquesta activitat dins de la convocatòria
corresponent a l'any 2018 de la Diputació de Tarragona, per a la concessió de
subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a
projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, i no
previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona,
segons les bases publicades al BOPT núm. 25, de data 5 de febrer de 2018.
Segon.- Procedir a demanar una subvenció del 50% del pressupost total de
l’activitat, equivalent a 9.943,25€ (nou mil nou cents quaranta-tres euros amb
vint-i-cinc cèntims d’euro).

Ajuntament de L'Arboç
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Atès que enguany es vol commemorar els 210 anys de la Guerra del Francès,
i es té previst organitzar una serie d’activitats que esdevinguin un museu a
l’aire lliure i en els mateixos espais on va tenir lloc el fet d’armes, a diferents
carrers i places de la vila, fent que aquesta celebració històrica recrei l’època
del 1808 tant pel que fa als fets bèl·lics com a la societat civil;

Codi Validació: 7P4FXJDLCMM3Y52T9YLCDYCKP | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 21

La Diputació de Tarragona ha publicat en el BOPT número 25, de data 5 de
febrer de 2018, les bases específiques que han de regir la convocatòria del
procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, altres ens
locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès
ciutadà, de caràcter singular, i no previstes a la resta de convocatòries anuals
de la Diputació de Tarragona;

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 24 de novembre
de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques per regular la
concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, per l’any
2018, de l’Àrea del SAC.

El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 30 de març de 2012, va
aprovar les Bases per la Concessió de Prestacions d'Urgència Social, i donat
que actualment hi ha una persona que ha presentat sol·licitud per acollir-se a
aquestes bases, i un cop derivades als Serveis Socials del municipi, la
treballadora social ha procedit a realitzar la valoració pertinent a la sol·licitant.
Atès que en data 20 de juny de 2012, l'Ajuntament de l'Arboç signa un
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Arboç i Càrites, on es
comprometen a col·laborar amb aquesta corporació, fent una aportació
dinerària a favor de l' Ajuntament perquè es destini a donar suport al Fons
Social.
Vistes les sol·licituds presentades en data 9 i 16 d’abril de 2018
(2018-E-RC-2305) i (2018-E-RC-2466), pel Sr. M.A., on sol·licita un ajut
social;
Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a
l'atorgament d'un ajut de 176,45€ en concepte de subministrament elèctric, i
54,37€ en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte:
9067342 i període 2018/01.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 17 d’abril de 2018, en el
qual s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària
18.04.2310.48000 per fer front aquesta despesa.
La Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l'adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’atorgament d'un ajut social a M. A., per un import de
176,45€ per tal de fer front a varis rebuts de subministrament elèctric, i 54,37€
en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 9067342.
Segon.- Aprovar efectuar el pagament de la mencionades factures de
subministrament elèctric, per un import total de 176,45 € a Càrites l’Arboç.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0016 Data : 02/05/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Codi Validació: 7P4FXJDLCMM3Y52T9YLCDYCKP | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 21

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXP. NÚM. 476/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A M.A.

Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/01 per import
total de 54,37€, a càrrec del Fons Social aportat per l’empresa SOREA SAU.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada, a l’empresa
SOREA i a Càrites l’Arboç.

EXP. NÚM. 958/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A F.H.G.

Atès que en data 20 de juny de 2012, l'Ajuntament de l'Arboç signa un
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Arboç i Càrites, on es
comprometen a col·laborar amb aquesta corporació, fent una aportació
dinerària a favor de l'Ajuntament perquè es destini a donar suport al Fons
Social.
Vista la sol·licitud presentada en data 6 d’abril de 2018 (2018-E-RC-2248), per
F.H.G., on sol·licita un ajut social;
Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a
l'atorgament d'un ajut de 59,47€, en concepte de subministrament elèctric, i
de 25,49€ en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte:
5919438 i període 2017/06.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 12 d’abril de 2018, en el
qual s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària
18.04.2310.48000 per fer front aquesta despesa.
La Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l'adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’atorgament d'un ajut social a F.H.G., per un import de
59,47€ per tal de fer front a un rebut de subministrament elèctric, i de 25,49€
en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 5919438.
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El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 30 de març de 2012, va
aprovar les Bases per la Concessió de Prestacions d'Urgència Social, i donat
que actualment hi ha una persona que ha presentat sol·licitud per acollir-se a
aquestes bases, i un cop derivades als Serveis Socials del municipi, la
treballadora social ha procedit a realitzar la valoració pertinent a la sol·licitant.

Número : 2018-0016 Data : 02/05/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Segon.- Aprovar efectuar el pagament de la mencionada factura de
subministrament elèctric per un import total de 59,47€ a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2017/06, per import
total de 25,49€ a càrrec del Fons Social aportat per l’empresa SOREA SAU.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada, a l’empresa
SOREA i a Càrites l’Arboç.

