
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/18 Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 3 / de maig / 2018

Durada Des de les 19:35 fins a les 20:17 hores

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

Presidida per JOAN SANS FREIXAS

Secretari 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

39733266F MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS 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 17/18 DE DATA 26/04/2018.
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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 17/18 de data 26 d'abril de 2018.
 
 
S'aprova per unanimitat.
 

 

EXP. NÚM. 693/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER A 
LA IMPLANTACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D'UNA PLATAFORMA 
DESTINADA A LA GESTIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS DE L'ACTIVITAT I 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assen
timent

L’entrada en vigor de noves lleis relatives a l’ús de mitjans electrònics per a la 
gestió  d’expedients  administratius,  junt  amb  les  ja  existents,  obliga  les 
administracions a disposar d’una plataforma que disposi de:
 

• Seu electrònica que disposi de registre telemàtic.
 

• Eines  per  a  la  tramitació  electrònica  interna  dels  procediments 
administratius  que  inclogui  almenys  gestor  documental,  portafirmes 
electrònic, facturació electrònica, arxiu i connectivitat amb altres mòduls 
o  plataformes  per  a  l’intercanvi  d’informació,  en  compliment  de 
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat.

 
• Portal de transparència.

 
• Disponibilitat de la plataforma 24*7*365.

 
De la mateixa manera, una vegada en funcionament la plataforma, amb els 
serveis  descrits,  és  imprescindible  comptar  amb  els  serveis  de  suport  i 
manteniment que permetin realitzar consultes sobre el funcionament, resoldre 
incidències i mantenir actualitzats els tràmits i serveis que s’inclouen d’acord 
amb la normativa legal vigent.
 
Per providència d’Alcaldia de data 9 de març de 2018 s’inicia expedient per tal de 
licitar  el  servei  per  a  la  implantació  i  posada  en  funcionament  d’una  plataforma 
destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu, 
mitjançant procediment obert, expedient ordinari, que preveu la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic: 
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·         En  aquesta  providència  s’indica  la  possibilitat  de  licitar  el  contracte  pel 

procediment obert, tramitació ordinària.
 
·         Que la duració del contracte es preveu de 3 anys, amb la possibilitat d’acordar 

una pròrroga per sis mesos més.
 
·         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 3 de maig 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 3 de maig de 2018, en el que s’estableix, per una 
banda,  que  en  l’aplicació  pressupostària  18.01.9200.21600  ADMINISTRACIÓ 
GENERAL  –  REPARACIÓ,  MANTENIMENT  I  CONSERVACIÓ  EQUIPS 
PROCESSOS  INFORMÀTICS  no  existeix  consignació  pressupostària  suficient  i 
adequada per dur a terme el citat contracte de servei, però si a nivell de bossa de 
vinculació jurídica 92-2. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i  de conformitat amb l’establert  en 
l’article 117 i en la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, proposo l’adopció dels següents 
 
ACORDS:
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de licitació i contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, tramitació ordinària i més d’un criteri d’adjudicació, amb una durada de 3 
anys,  amb  la  possibilitat  de  prorrogar  el  contracte  en  sis  mesos  més,  per  la 
concertació amb l’empresa que resulti adjudicatària, de la gestió del servei per a la 
implantació i  posada en funcionament d’una plataforma destinada a la  gestió  per 
mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu.
 
SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que 
regiran  el  contracte  de  gestió  del  servei  per  a  la  implantació  i  posada  en 
funcionament  d’una  plataforma  destinada  a  la  gestió  per  mitjans  electrònics  de 
l’activitat i procediment administratiu i anunciar la licitació atorgant un termini de 15 
dies següents a la publicació de l’anunci de convocatòria en el perfil de contractant, 
al tauler d’edictes municipals i a la pàgina web de l’ajuntament, per presentar les 
pliques corresponents. 
 
TERCER.- Aprovar  la  despesa  per  import  de  8.352,94€  (IVA inclòs)  a  càrrec  de 
l’aplicació  pressupostaria  18.01.9200.21600  ADMINISTRACIÓ  GENERAL  – 
REPARACIÓ,  MANTENIMENT  I  CONSERVACIÓ  EQUIPS  PROCESSOS 
INFORMÀTICS.  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, concretament:
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- 2019: 14.551,35€ (IVA inclòs)
- 2020: 14.868,24€ (IVA inclòs)
- 2021: 5.899,22€ (IVA inclòs)
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.
 

 

EXP. NÚM. 2396/2017. RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ SOBRE 
L'ADJUDICACIÓ DE L'AUDITORIA DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ EXERCICIS 
2016 I 2017 DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

 
En  data  26  de  gener  de  2018,  amb  registre  d’entrada  2018-E-RE-101, 
l’empresa SERVEIS D’ACTIVITAT FÍSICA SERAF BAIX PENEDÈS SL, amb 
CIF: B43877935, ha presentat un recurs de reposició en els següents termes:
  
“-  Donar  oportú  trasllat  de  tota  la  documentació  obrant  a  l’Expedient  
d’adjudicació de l’auditoria del  compte d’explotació de la piscina municipal  
coberta, a fi de permetre l’apreciació de defectes i/o vulneracions que puguin  
viciar el mateix. 
 
-  Deixar  sense  efectes  el  concurs  i  l’encàrrec  efectuat  amb  l’empresa  
adjudicatària auditora, al resultar absurd revisar uns comptes que ja han estat  
aprovats  per  la  pròpia  Administració,  anant  d’aquesta  manera  la  mateixa  
contra els seus propis actes. Procedint en tot cas a emetre la corresponent  
Resolució per la que es doni efectiva solució al Recurs de reposició plantejat,  
en el sentit de manifestar si per ella existeix incorrecció o no al no incorporar  
en aquell els 50.000€ incrementats d’acord amb l’IPC d’acord amb el disposat  
al Plec de condicions tècniques.
 
ALTRESSI  DIC:  Que  per  l’improbable  cas  de  que  per  qualsevol  causa,  
degudament motivada i justificada, l’Administració considerés tirar endavant  
amb l’auditoria plantejada, acordés el següent: 
 
a)  Acordar  la  improcedència  i  conseqüent  innecessarietat  d’aportar  la  
documentació  del  compte  d’explotació  de  l’any  2017  al  enquadrar-se  i  
provenir el contingut de l’encàrrec i/o del concurs del plantejament del Recurs  
de Reposició i únicament cenyir-se aquest a l’exercici 2016. 

 
b) Delimitar exactament quina de la documentació requerida realment resulta  
procedent, així com l’abast i adequació de la mateixa en funció de l’encàrrec i  
el concurs adjudicat a l’auditoria, essent que alguna de la mateixa resulta de  
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caràcter confidencial i no relacionada amb el compte d’explotació”.
 
Que a la AL·LEGACIÓ PRIMERA del Recurs presentat, així com també a la 
SEGONA, es refereixen al contracte per dur a terme l’auditoria dels comptes 
d’explotació  de  la  piscina  municipal  2016  i  2017,  com a  un  expedient  de 
licitació i adjudicació de contracte públic i demana el recorrent l’accés a tota la 
documentació de l’expedient d’adjudicació de contracte públic de l’auditoria de 
comptes. 
 
Que  a  la  AL·LEGACIÓ  QUARTA  del  recurs  infereix  el  recorrent  que 
l’administració només està autoritzada a auditar els comptes objecte d’aquest 
litigi si el resultat és només favorable a la part recorrent, perquè d’altra banda, 
seria un absurd. Inclús que, al fer-ho, aquesta administració podria caure en 
un delicte de malversació de fons públics. 
 
Que el recorrent es nega a facilitar la documentació requerida per aquesta 
empresa d’auditoria per poder dur a terme el que el recorrent precisament 
demanava  a  l’anterior  recurs  de  reposició,  que  és  la  revisió  del  compte 
d’explotació pertanyent a l’any 2016. 
  
Que  demanda  el  recorrent  una  resolució  efectiva  al  recurs  de  reposició 
plantejat, en el sentit de manifestar si per ella existeix incorrecció o no al no 
incorporar en aquell els 50.000€ incrementats d’acord amb l’IPC d’acord amb 
el disposat al plec de condicions tècniques.
  
Que a les AL·LEGACIONS esmentades recollides al  Recurs de Reposició, 
aquesta administració EXPOSA: 
 
1)   Que  no  existeix  cap  licitació  d’adjudicació  púbica  de  contracte  per  a 
l’auditoria dels comptes de la piscina municipal dels anys 2016 i 2017, ja que 
aquest contracte públic, amb número d’expedient administratiu 772/2018, per 
la seva quantia i naturalesa, és un contracte menor, recollit a l’art 118, de la 
Llei  9/2017 de 8 de novembre de Contractes del  Sector Públic,  havent-ne 
seguit per la seva adjudicació, l’establert a l’art. 131.3 de la mateixa llei.
 
2)   Que  aquest  contracte  va  ser  aprovat  per  Decret  d’Alcaldia  número 
2018/0350,  en  data  29/03/2018,  i  ha  seguit  les  pautes  de  publicació  i 
transparència  recollides  a  l’art.  64.3  de  la  mateixa  Llei  9/2017  de  8  de 
novembre de Contractes del Sector Públic, així com a l’art. 8.1 a) de la Llei 
19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, tal i  com es recull al propi decret d’Alcaldia, i  per tant, està a 
disposició de qualsevol persona. 
 
3)   Que tal i com es va comunicar al recorrent en l’anterior recurs de reposició 
presentat per vostès en data 23 de gener de 2018, en referència a la potestat  
de l’Administració de la revisió, i en el seu cas, rectificació del seus propis 
actes,  li  reiterem  que  les  administracions  públiques  podran,  així  mateix, 
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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). I, tornem a reiterar, per poder fer-ho amb totes les garanties, 
encara que al recorrent li sembli un absurd, l’administració disposarà de tots 
els  mitjans  al  seu  abast  per  tal  de  garantir  el  drets  dels  administrats  i 
administrades, en aquest cas, una auditoria de comptes per verificar l’estat 
dels mateixos, i poder subsanar, en cas d’existir, algun error material. Sorprèn 
la l’actitud del recorrent al oposar-se a aquest tràmit, havent sigut a petició del 
propi recorrent que s’ha obert aquest procés de revisió del compte de 2016, 
tal i com ell mateix sol·licitava. 
 
4)   Demana el recorrent una “solució efectiva” a la petició plantejada al recurs 
de reposició presentat en data 23 de gener de 2018, quan aquest va ser resolt 
expressament denegant la petició, en data 15 de febrer de 2018, i notificat a 
l’interessat  en  data  16  de  febrer  de  2018,  com  a  part  de  l’expedient 
administratiu núm. 2396/2017. 
 
Per tot l’exposa’t, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local  
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
ÚNIC.- Desestimar el recurs  de  reposició  presentat  per  SERVEIS 
D’ACTIVITAT FÍSICA SERAF BAIX PENEDÈS SL, amb CIF: B43877935, en 
quant tant a les peticions principals com a les peticions subsidiàries, pel referit  
a la present resolució, és a dir, perquè: 
 
1)   No existeix un expedient de licitació de contractació pública per l’auditoria 
dels comptes de la piscina municipal, si no un contracte menor, Exp. Núm. 
772/2018,  aprovat  per  decret  d’Alcaldia  0350/2018,  i  que està publicat  i  a 
disposició  pública  tal  com s’estableix  a  l’art.  l’art.  64.3  de  la  mateixa  Llei 
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, així com a l’art. 8.1 
a)  de  la  Llei  19/2013  de  9  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la 
informació pública i bon govern. 
 
2)   Que ja es va donar una “solució efectiva” al recurs de reposició presentat 
per aquesta part en data 23 de gener de 2018, amb la resolució expressa del  
mateix de data 15 de febrer de 2018 i notificada en data 16 de febrer de 2018. 
 
3)   Que a l’empar de l’establert a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, en cap cas 
deixarem  sense  efecte  l’objecte  del  contracte  de  l’auditoria  dels  comptes 
d’explotació dels anys 2016 i 2017 de la piscina municipal, continuant amb la 
mateixa, per tal de garantir els drets de tots el ciutadans i ciutadanes. Fent un 
advertiment  al  recorrent  que  les  dades  que  es  sol·liciten  formen  part  del 
contracte  de  gestió  de  la  piscina  municipal  i  que,  per  tant,  han  de  ser 
facilitades a aquesta administració en tot moment, tal i com figura al Plec de 
Clàusules del citat contracte. En cas de negativa del adjudicatari, es duran a 
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terme les accions legals oportunes, per tal de garantir la transparència i el bon 
govern. 
 
 
Contra  la  present  resolució,  que  exhaureix  la  via  administrativa,  es  pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de d’alçada en el termini d'un mes 
a  comptar  des  de  l'endemà de  la  notificació  de  la  present,  o  bé,  es  pot 
interposar  directament  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat 
Contenciós  Administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  de 
l'endemà de la notificació de la present  resolució,  de conformitat  amb allò 
previst als articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions Públiques, i els articles 8, 14 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.
 

 

EXP. NÚM. 335/2018. RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ DEL PROCEDIMENT 
DE REVOCACIÓ D'ACTES DE L'APROVACIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ 
2014 I 2015

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

 
En data 26 d’abril de 2018, amb registre d’entrada 2018-E-RE-102, l’empresa 
SERVEIS  D’ACTIVITAT  FÍSICA  SERAF  BAIX  PENEDÈS  SL,  amb  CIF: 
B43877935, ha presentat RECURS DE REPOSICIÓ en els següents termes: 
 
         “RECURS  DE  REPOSICIÓ  contra  la  desestimació  per  silenci  
administratiu negatiu de l’escrit presentat en data 22 de gener de 2018 indicat  
a l’expositiu I.- del present, tot procedint a donar resposta efectiva al mateix,  
acceptant i acordant sobre el que s’hi interessà.” 
 
Que l’escrit al que es refereix de l’expositiu I.- es demanava un procediment 
de revocació d’actes o subsidiàriament un procediment de rectificació d’errors, 
de les actes de Junta de Govern Local 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 aquest Ajuntament va tramitar la notificació de resolució en resposta al 
referit  escrit,  amb data  de sortida de 16 de febrer  de  2018,  a  l’expedient 
administratiu  núm.  335/2018,  on  comunicava  al  ara  recorrent  la  resolució 
sobre la petició esgrimida a l’escrit de data 22 de gener de 2018 i presentat 
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pel  recorrent  en  data  23  de  gener  de  2018,  amb  registre  d’entrada 
2018-E-RC-507, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 15 de febrer 
de 2018.
 
Que aquesta notificació es va tramitar mitjançant el canal habitual establert, 
és a dir, notificació electrònica al recorrent en data 16/02/2018 a les 14:38 
hores, amb registre de sortida 2018-S-RE-153, i amb nom del fitxer com a 
“Notificació de l’acord”. S’adjunta copia del registre . 
 
Que  al  mateix  registre  electrònic,  aquesta  comunicació  consta  com  a 
“REBUTJADA” pel recorrent en data 01/03/2018 a les 00:00 hores.
 
Que,  per  tant,  aquest  ajuntament  ha  de  desestimar  el  present  recurs  de 
reposició, ja que no existeix al present expedient administratiu núm. 335/2018, 
cap acte presumpte de l’administració ni silenci administratiu negatiu, ja que la 
resolució  a la  petició  del  recorrent  es va notificar  de manera explícita,  en 
temps i forma, i és el mateix recorrent qui rebutja la notificació de la resolució 
citada. 
 
Per tot l’exposa’t, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local  
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
ÚNIC.- Desestimar  el  recurs  de  reposició  presentat  per  SERVEIS 
D’ACTIVITAT FÍSICA SERAF BAIX PENEDÈS SL, amb CIF: B43877935, en 
quant  al  silenci  administratiu  negatiu  vers l’escrit  de data 22 de gener  de 
2018,  presentat  en  data  23  de  gener  de  2018,  amb  registre  d’entrada 
2018-E-RC-507, per existir resolució expressa d’aquest Ajuntament, d’acord 
de Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2018, i notificada al recorrent en 
data  16  de  febrer  de  2018  a  les  14:38  hores,  amb  registre  de  sortida 
2018-S-RE-153 i rebutjada la citada notificació per l’interessat en data 1 de 
març de 2018. 
 
Contra  la  present  resolució,  que  exhaureix  la  via  administrativa,  es  pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs d’alçada en el termini d'un mes a 
comptar  des  de  l'endemà  de  la  notificació  de  la  present,  o  bé,  es  pot 
interposar  directament  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat 
Contenciós  Administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  de 
l'endemà de la notificació de la present  resolució,  de conformitat  amb allò 
previst als articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions Públiques, i els articles 8, 14 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.
 

 

Ajuntament de L'Arboç

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



 

EXP. NÚM. 214/2018. APROVACIÓ DEL NOU QUADRE ECONÒMIC I CALENDARI 
D’ACTUACIONS DE LA BRIGADA FORESTAL DEL PROGRAMA DE TREBALL 
DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2017.
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Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

 
Mitjançant acord de Junta de Govern de data 25 de gener de 2018, es va aprovar el conveni 
entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament de l'Arboç, per a la participació del 
programa de Treball i Formació en la seva convocatòria 2017 promogut pel SOC.

Atès que l'execució del programa comporta assumir despeses que no formen part de les 
despeses elegibles, i que, per tant, no estan subvencionades i aquest cost va a càrrec dels 
ajuntaments. Així doncs, es proposa la signatura d'un conveni de col·laboració 
interadministrativa per a l'execució del programa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès 
i els Ajuntaments d' Albinyana, l'Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, 
Bonastre, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys, 
Santa Oliva.

En data 4 d'abril de 2018, la Junta de Govern del Consell Camarcal aprovà el nou quadre 
econòmic i calendari d'actuacions de la brigada forestal del programa de Treball i Formació, 
convocatòria 2017, motivat per l'avançament de la bestreta per part del SOC, corresponent al 
80% de l'import atorgat de les línies A,B,C i D d'acord amb les bases reguladores de 
l'esmentat programa, així també, per la renúncia de l'Ajuntament de Masllorenç a participar en 
el projecte esmentat.

Atesa la renúncia d'aquest municipi, s'ha hagut de donar de baixa 1 informador de residus de 
6 mesos a Masllorenç, que ha estat incorporat al municipi de la Bisbal del Penedès, per tant, 
s'ha de procedir a canviar les dades respecte a la proposta inicial.

Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern, l'adopció dels següents ACORDS:

Primer. Aprovar el nou el nou calendari de la brigada forestal després de la renúnia de 
l'Ajuntament de Masllorenç que és el següent:

    MUNICIPI                                           DIES                         PERÍODE TREBALL

CUNIT 7 14/2 fins 23/2

l'ARBOÇ 8 26/4 fins 9/5

LA BISBAL DEL PENEDÈS 11 10/5 fins 24/5

SANTA OLIVA 5 26/3 fins 3/4

ST. JAUME DELS DOMENYS 11 26/6 fins 10/7

ALBINYANA 11 11/4 fins 25/4

BANYERES DEL PENEDÈS 5 4/4 fins 10/4

BELLVEI 8 11/7 fins 20/7

EL MONTMELL 11 11/6 fins 25/6

LLORENÇ DEL PENEDÈS 5 23/7 fins 27/7
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BONASTRE 11 25/5 fins 8/6

Segon. Aprovar el nou quadre que substitueix els imports que figura en el conveni entre el 
Consell Comarcal del Baix Penedès i cada ajuntament a l'Annex 4 del conveni.
Les quantitats entregades durant els mesos de febrer i març, s'hauran de restar d'aquest nou 
import. L'import pendent s'haurà de liquidar efectuant ingressos el 20 d'abril i 20 de maig al 
Consell Comarcal del Baix Penedès.

El nou quadre desglossant els imports per a cada Ajuntament és el següent:

CUNIT 11.658,04€

l'ARBOÇ 11.895,22€

LA BISBAL DEL PENEDÈS 15.118,35€

SANTA OLIVA 11.183,68€

ST. JAUME DELS DOMENYS 12.606,77€

ALBINYANA 10.095,19€

BANYERES DEL PENEDÈS 8.672,10€

BELLVEI 9.383,64€

EL MONTMELL 10.095,19€

LLORENÇ DEL PENEDÈS 8.672,10€

BONASTRE 5.120,58€

Tercer. Donar trasllat d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès.

Quart- Donar compte del conveni a la propera sessió de Ple.
 

 

EXP. NÚM. 1028/2018. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA PER A ENS LOCALS I ENTITATS ESPORTIVES DE LA 
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE 
CARÀCTER SINGULAR.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

 
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.
 
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 per a ens locals i entitats esportives de la demarcació 
de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular;
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Atès que 18 de novembre es vol portar a terme la I Cursa BTT l’Arboç, com a novetat 
al municipi, amb dos distàncies, una de 22 km i l’altre de 39 km, pel terme municipal 
de l’Arboç, el terme de Castellet i la Gornal i el Parc Natural del Foix;
 
Atès  que  es  tracta  d’una  competició  esportiva  popular,  no  federativa,on  podrà 
participar tothom a partir del 12 anys d’edat, i per aquest motiu d’estima una gran 
participació;
 
Atès que aquesta activitat,  suposarà un elevat cost  per a la nostra institució que 
ascendeix a un total de 12.103,00 € (dotze mil cent tres euros);
 
Vist l’informe d’intervenció de data 17 d’abril de 2018, on s’estableix que no existeix 
crèdit suficient en l’aplicació pressupostària 18.08.3410.22609 per a l’expedient que 
es proposa, però si a nivell de bossa de vinculació jurídica.
 
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 per a 
ens  locals  i  entitats  esportives  de  la  demarcació  de  Tarragona  per  a  activitats 
esportives de caràcter singular, 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 6.051,50 € (sis mil cinquanta-ú euros amb cinquanta 
cèntims d’euro).
 

 

EXP. NÚM. 1183/18. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A AULA DE SONS PER 
PARTICIPAR EN LA FESTA MAJOR 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Donat que per la Festa Major es requereix la contractació de diversos grallers 
per l’acompanyament musical durant les actuacions de les entitats folklòriques 
del municipi; 
 
Atès que a través de l’Aula de Sons, empresa que gestiona l’Escola Municipal  
de Música Tradicional del Penedès, vam contactar amb tres alumnes per tal 
de participar en la Festa Major;
 
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 dels ens locals, en el qual s'estableix 
que poden atorgar-se subvencions quan estiguin previstes singularment en el 
pressupost.
No obstant,  d'acord  amb la  Llei  38/2003 de 17 de novembre,  General  de 
Subvencions,  el  beneficiari  estarà  obligat  a  justificar  el  compliment  de  les 
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condicions i la consecució dels objectius previstos en l'acte de concessió de la 
subvenció. 
 
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 3 de maig de 2018, en el 
que s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària 
per fer front a la despesa;
 
La Regidoria de Cultura proposa a la Junta de Govern Local els següents 
ACORDS:
 
Primer.- Atorgar una subvenció a l’Aula de Sons amb CIF. G43592658 per un 
import  total  de  150,00 €  (cent  cinquanta  d'euro)  com a bonificació  de  les 
quotes  dels  alumnes  de  l’Escola  Municipal  de  Música  Tradicional  del 
Penedès, Eduard i Maria Fernández Sadurní i Pau Vidal Arbiol, per la seva 
participació en la Festa Major 2017.
 
Segon.- Aprovar  la  despesa  que  anirà  a  càrrec  de  la  partida 
18.06.3380.48900 del pressupost de la Corporació.
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Aula de Sons als efectes pertinents.

 

EXP. NÚM. 308/18. ATORGAMENT SUBVENCIÓ AL GRUP LES OMBRES PER 
COL.LABORAR AMB LA MARATÓ DE TV3

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès la sol·licitud presentada en data 17 de gener de 2018 (RE: 20180380) 
pel Sr. Ricard Ribas Boronat amb NIF. 39641219Y en representació del grup 
"Les Ombres" on demana una col·laboració econòmica per tal de sufragar les 
despeses originades per  l'ús del  local  El  Centre pel  concert  benèfic  de la 
Marató de TV3, celebrat el passat dia 27 de gener de 2018;
 
Atès  que  el  grup  "Les  ombres"  és  un  grup  d'aficionats  del  municipi  que 
interpreten música pop-rock dels anys 60, 70 i 80, i que engunay, junt amb la  
Coral Ressò, han organitzat aquest concert per recaptar fons;
 
Atès que l'Ajuntament considera adient recolzar als grups del municipi que 
contribueixin a fomentar el dinamisme cultural de la vila;
 
Vista la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, que el seu 
article  2.1.b)  diu  que  l'entrega  d'una  subvenció  està  condicionada  a  la 
realització d'una activitat, a la que està obligat al possible beneficiari.
 
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 3 de maig de 2018, en el 
que  s'estableix  que  existeix  crèdit  disponible  suficient  per  dur  a  terme 
l'atorgament de la subvenció;
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La regidoria de Cultura proposta a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents ACORDS:
 
Primer.-  Atorgar  una  subvenció  al  Sr.  Ricard  Ribas  Boronat  amb  NIF 
39641219Y,  en  representació  del  grup  "Les  Ombres",  per  un  import  total 
de150,00 € (cent cinquanta euros), per cobrir les despeses originades per l'ús 
del local El Centre amb motiu del concert del 27 de gener de 2018.
 
Segon.- Aprovar la despesa que anirà a càrrec la partida 18.06.3380.48900 
del pressupost de la Corporació.
 
Tercer.-Notificar el present acord a l'interessat als efectes pertinents.

 

EXP. NÚM. 1106/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A R.A.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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.
 
Vista la sol·licitud presentada en data 23 d’abril de 2018 (2018-E-RC-2645),  
per R.A, on sol·licita un ajut social;
 
Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a 
l'atorgament  d'un  ajut  de  71,06€  de  gas  i  29,37€  en  concepte  de 
subministrament  d’aigua  amb  el  núm.  de  contracte:  9103659  i  període 
2018/01.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 2 de maig 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 R.A., per un import de 71,06€ 
per tal de fer front a un rebut de subministrament de gas i 29,37€ en concepte  
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de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 9103659. 
Segon.-  Aprovar  efectuar  el  pagament  de  la  mencionada  factura  de 
subministrament de gas, per un import total de 71,06 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/01 per import 
total de 29,37€, 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.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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