Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/19

La junta de govern local

Ordinària

Data

10 / de maig / 2018

Durada

Des de les 19:35 fins a les 19:45 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

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39688738F

JOSEP RAJA MOLINARI

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 18/18 DE DATA 03/05/2018.

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

Número : 2018-0019 Data : 23/05/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 23/05/2018
HASH: 297d6e1711652dc4e0614f5a65c358aa

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 23/05/2018
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 18/18 de data 3 de maig de 2018.

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Assen
timent

De conformitat amb l’Acord pres per la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 3 de maig de 2018 es va aprovar l’expedient de licitació i
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, 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.

Número : 2018-0019 Data : 23/05/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat.

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, 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

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Atès que s’ha detectat un error material en el plec de clàusules
administratives particulars que hauran de regir la contractació.

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.

- 2020: 14.868,24€ (IVA inclòs)
- 2021: 5.899,22€ (IVA inclòs)
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.

EXP NÚM. 950/2018.DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DEL SERVEI PEL
DESENVOLUPAMENT DEL PLA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I
GESTIÓ DE LA PLATAFORMA ONLINE DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Asse
ntiment

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 d’abril de 2018, ha aprovat,entre
altres, el Plec de Clàusules Administratives particulars que han de regir la contractació del
servei de pel desenvolupament del Pla Director de participació ciutadana i gestió de la
plataforma online de votació electrònica.
La clàusula 21 d’aquest plec disposa que l’òrgan de contractació estarà assistit per la mesa
de contractació, la qual estarà formada per les següents persones:
- President: Alcalde-president de l’ajuntament o en qui delegui

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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- 2019: 14.551,35 (IVA inclòs)
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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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

- Vocals: La secretària-interrventora accidental de l’Ajuntament
Un funcionari adscrita al departament d’Intervenció
Un funcionari adscrit al departament de secretaria.
Actuarà com a secretari de la mesa el vocal funcionari adscrit al departament de secretaria o
en qui delegui.
Vist l’article 63.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic (en
endavant LCSP), el qual disposa:

En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación (...),
no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que se refieran únicamente a la
Administración, organismo o entidad a la que representen o en la que prestasen sus
servicios.”
Vist l’article 326.4 LCSP el qual disposa que els membres de la mesa seran anomenats per
l’òrgan de contractació.
Es per aquest motiu, pel qual es necessari que la junta de Govern Local procedeixi al
nomenament atès que ja ha finalitzat el termini per la presentació d’ofertes i cal procedir a
l’obertura dels sobres presentats.
Així mateix, cal fixar la data de l’obertura de les propostes presentades.
D’acord amb la clàusula 22.1 del plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen
aquesta contractació, la mesa de Contractació es reunirà en sessió no pública a partir del
cinquè dia després de la fi del termini de presentació de proposicions, per tal de qualificar
prèvimanet la documentació continguda en el sobre núm. 1.

Número : 2018-0019 Data : 23/05/2018

mesas de contratación que asistan a los órganos de contratación, (…)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“Deberán ser objeto de publicación en el perfil de contratante, (...) la composición de las

Primer.- Designar com a membres de la Mesa de contractació de la present licitació, a les
següents persones:
President: Joan Sans i Freixas, alcalde de l’ajuntament de l’Arboç
Vocals: Isabel Blasón Berdasco, secretària-Interventora accidental de l’ajuntament de l’Arboç.
Àngels Olmos Ruiz, funcionaria de carrera, auxiliar administrativa de l’ajuntament de l’Arboç,
adscrita al Departament de secretaria
Imma Forns Gabarró, funcionaria de carrera, tècnica de gestió de l’ajuntament de l’Arboç,
adscrita al Departament de secretaria, la qual també actuarà com a secretària de la Mesa.
Segon.- Fixar el dimarts dia 15 de maig de 2018, a les 9:30 hores del matí, a la sala de
reunions de l’ajuntament de l’Arboç, en sessió no pública, per l’obertura del sobre «1»
«documentació administrativa i proposició valorable per mitjà judici de valor»
Tercer.- Comunicar el present acord als membres que formen part de la mesa de

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

Codi Validació: AELJYY4DTN6Y7N7QJCH7LT5J5 | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 12

Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:

Contractació.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 19 d’abril de 2018, ha
aprovat el Plec de Clàusules Administratives particulars que han de regir la
contractació del servei de conservació, manteniment, reparació i millora dels
paviments de les voreres, mobiliari urbà, senyalització viaria, i d’altres treballs
en elements municipals del terme municipal de l’Arboç.
La clàusula 20 d’aquest plec disposa que l’òrgan de contractació designarà
una unitat tècnica encarregada de l’obertura i de la valoració de les propostes.
Es per aquest motiu, pel qual es necessari procedir al seu nomenament atès
que ja ha finalitzat el termini per la presentació d’ofertes i cal procedir a
l’obertura dels sobres presentats.
Així mateix, cal fixar la data de l’obertura de les propostes presentades.
D’acord amb la clàusula anteriorment citada, l’obertura de les proposicions es
realitzarà, en sessió pública, el cinquè dia després de la finalització del termini
per presentar proposicions.
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Designar com a membres de la unitat tècnica encarregada de
l’obertura i de la valoració de les propostes presentades en aquesta licitació i
segons els següents càrrecs, a:

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Favorable
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EXP. NÚM. 1037/2018. DESIGNACIO MEMBRES DE LA UNITAT TÈCNICA I DIA
D'OBERTURA DEL SOBRE "A" CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DEL SERVEI
DE MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Donar publicitat del present acord al Perfil del Contractant de la pàgina web municipal,

- Isabel Blasón Berdasco, secretària-Interventora accidental de l’ajuntament
de l’Arboç.
- Àngels Olmos Ruiz, funcionaria de la corporació adscrita al Departament de
secretaria

Quart.- Donar publicitat del present acord al Perfil del Contractant de la pàgina
web municipal,

EXP. NÚM. 2452/17. APROVAR CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALITZATS A
FAMÍLIES EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES PER A
L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PER AL CURS ESCOLAR 2018/19
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assent
iment

Antecedents
1. El Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de l’Arboç, vol regular els ajuts
individuals per a famílies socioeconòmiques desfavorides per a l’adquisició de llibres
de text escolar 2018/19, per garantir la igualtat d’oportunitats entre els alumnes i
col·laborar amb les famílies que pateixen els efectes de la crisi econòmica actual.
2. En data 7 gener de 2018, s’han elaborat unes bases generals per a l’atorgament
d’ajuts individualitzats a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a
l’adquisició de llibres de text per al curs escolar 2018/19, a fi i efecte de garantir
l’esmentat dret per a tots els nens i nenes del municipi independentment de la seva
situació econòmica i social.
3. En data 8 de gener de 2018 la intervenció de l’ajuntament autoritza la despesa de
6.000,00€ a l’aplicació pressupostària 18.04.2310.48000 ASSISTENCIAL SOCIAL
PRIMÀRIA – ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS.
4. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Arboç, en sessió ordinària de data 1
de febrer de 2018, va aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts
individualitzats a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Tercer.- Comunicar el present acord als membres que formen part d’aquesta
unitat tècnica.
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Segon.- Fixar el dimarts dia 15 de maig de 2018, a les 9:00 hores del matí, a
la sala de reunions de l’ajuntament de l’Arboç, per l’obertura del sobre «A»
«proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica»

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Imma Forns Gabarró, funcionaria corporació adscrita al Departament de
secretaria, la qual actuarà també com a secretària de la unitat.

Segon. - Consignar l’import de 6.000€ a l’aplicació pressupostària 18.04.2310.48000
ASSISTENCIAL
SOCIAL
PRIMÀRIA
–
ATENCIONS
BENÈFIQUES
I
ASSISTENCIALS.
Tercer. - Acreditar el compliment dels requisits establerts a les bases reguladores per
part dels sol·licitants, que hauran de presentar per registre d’entrada a l’Ajuntament
la següent documentació:

a) Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del pare i la mare, o tutor/a
legal.
b) Llibre de Família.
c) Certificat de Convivència.
d) Vida laboral dels membres de la unitat familiar actualitzat.
e) Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16
anys (Declaració de la renda 2017 o certificat d’imputacions de rendes en cas
que no estigui obligat a presentar declaració, certificat pensió INSS, o d’altres
pensions– en cas de no tenir ingressos certificat negatiu d’ingressos de l’INSS
o de l’OTG, o certificat d’alta o negatiu de la Seguretat Social).
f) En cas de separació o divorci conveni regulador i denuncia d’incompliment
si no es percep. En el cas de no existir sentència per estar en tràmit el
procediment,s’aportarà testimoni de l’auto d’admissió a tràmit de la demanda
o cèdula d’emplaçament. En situacions administratives especials (acollida,
etc,) es podrà requerir la documentació necessària que permeti valorar
convenientment la situació del nen/a.
g) Targeta de discapacitat, si és el cas.
h) Carnet de família nombrosa, o família monoparental, si és el cas.
i) Declaració responsable de no tenir més d’un immoble en règim de propietat

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Primer. Aprovar la present convocatòria per atorgar subvencions d’ajuts
individualitzats a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a
l’adquisició de llibres de text per al curs escolar 2018/19, en el període comprés entre
el 2 i el 16 de juliol de 2018.
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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 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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l’adquisició de llibres de text per al curs escolar 2018/19.

o copropietat per part de la totalitat dels membres de la unitat de convivència .
j) Declaració responsable de no percebre ni haver sol·licitat cap altre ajut pel
mateix concepte i/o compromís de desistiment en el cas d’atorgament (el
model de l’esmentada declaració s’adjunta a les presents bases
k) En cas d’haver estat beneficiari el curs 2017-2018, justificant expedit per
l’AMPA de la devolució dels llibres en bon estat.

EXP. NÚM. 1070/18.SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS
RELACIONADES AMB LA CULTURA POPULAR TRADICIONAL I
L'ASSOCIACIONISME 2018
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

La Generalitat de Catalunya ha publicat en el DOGC núm. 7599 de data 16 d’abril de 2018, la
resolució CLT/702/2018, de 5 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la segona
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en
l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l’any 2018, per a activitats culturals
relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme ( ref. BDNS 393398).
Atès que el dia 26 d’agost de 2018 hi ha previst dur a terme la Carretillada, per part del Ball
de Diables de l’Arboç, tal i com és tradició des de fa anys, acte que forma part de la
programació estable de la Festa Major del municipi;
Donat que el material pirotècnic emprat per dur a terme aquesta activitat comporta un cost
elevat per a la nostra institució;
Donat que el cost per dur a terme aquesta activitat aproximadament ascendeix a uns
18.500,00€;
Vist l’informe d’Intervenció da data 4 de maig de 2018, on s’estableix que existeix crèdit
suficient en l’aplicació pressupostària 18.063380.22609;

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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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.
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Cinquè. La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspondrà
a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposa l’art. 14 a) de
l’Ordenança General de Subvencions, prèvia proposta formulada per la Comissió de
Subvencions, una vegada revisada la documentació i l’acompliment dels requisits
establerts i en un període de 3 mesos des de la publicació de la convocatòria al diari
oficial corresponent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Els terminis per presentar les sol·licituds i la documentació anterior serà del 2
al 16 de juliol de 2018.

La regidoria de Cultura proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar la inclusió d’aquesta activitat dins de la convocatòria corresponent a l’any
2018 per a la concessió de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura
popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats
privades sense finalitat de lucre, segons les bases publicades al DOGC núm. 7599 de data 16
d’abril de 2018.

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 al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a la
demarcació de Tarragona;
Enguany s’ha procedit a l’edició del llibre “Rescatant el vell arquetip de l’Aranya”, de l’autor
arbocenc Joan Ramón Farré Huguet., publicació que ofereix un recorregut per la iconografia
de les puntes al coixí de l’Arboç durant el segle XX;

Número : 2018-0019 Data : 23/05/2018

EXP. NÚM. 1029/2018. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER AL FOMENT I DIFUSIÓ
DE PUBLICACIONS LOCALS I COMARCALS I/O D'INTERÈS PER A LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Procedir a demanar una subvenció del 50% del pressupost total de l’activitat,
equivalent a 9.250,00€ ( nou mil dos-cents cinquanta euros).

Vist l’informe d’intervenció de data 3 de maig de 2018, on s’estableix que no existeix crèdit
suficient en l’aplicació pressutària per a l’expedient per a que es proposa, però sí a nivell de
bossa de vinculació 33-2;
La regidoria de Cultura proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORDS:
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 al foment i difusió
de publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a la demarcació de Tarragona, segons les
bases publicades al BOPT núm. 25, de data 5 de febrer de 2018.

Segon.- Procedir a demanar una subvenció a la Diputació de Tarragona per
l’edició del llibre “Rescatant el vell arquetip de l’aranya”.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Atès que l’edició d’aquest llibre ha suposat un elevat cost per a la nostra institució que
ascendeix a un total de 8.190,00€ € (vuit mil cent noranta euros);

EXP. NÚM .757/18. XXXI DIADA DE LA PUNTAIRE DE CATALUNYA. SOL·LICITUD
DE SUBVENCIÓ PER A L'ORGANITZACIÓ DE FESTIVALS I TROBADES
NACIONALS DE CULTURA POPULAR

Vista la Resolució CLT/266/2018, de 19 de febrer, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir
la concessió de subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni
etnològic. (DOGC núm. 6575, publicat el 23/02/2018)
Atès que la Resolució CLT/266/2018, estableix una modalitat de subvenció,
en el seu apartat 5, per a l’organització de festivals i trobades nacionals de
cultura popular i tradicional, i que dins aquesta modalitat, en el seu subapartat
2.1, s’estableix que poden optar aquestes subvencions les corporacions
locals.
Atès que l’Ajuntament de l’Arboç va presentar candidatura i va ser elegida en
el seu dia com ens organitzador de la “XXXI Diada de la Puntaire de
Catalunya”, esdeveniment considerable, segons les condicions especificades
en la Resolució CLT/266/2018, com a “Festival o trobada nacional de cultura
popular”.
Atès que, segons Resolució CLT/266/2018, l’import de la subvenció en cap
cas pot superar el 50% del cost de les despeses de l’activitat.
Atès que el pressupost conjunt de l’activitat “XXXI Diada de la Puntaire de
Catalunya”, elaborat per la regidoria de Promoción Econòmica i Turisme
ascendeix a 12.540 € euros (dotze mil cinc-cents quaranta euros)
- Un 50,00%, 6.270,00 euros (sis mil dos-cents setenta euros) de subvenció a
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Vista la RESOLUCIÓ CLT/333/2018, de 26 de febrer, per la qual es dona
publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatoria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrencia competitiva, en l’àmbit de la cultura
popular i el patrimoni etnològic per a l’any 2018 (Ref. BDNS 387645) (DOGC
núm. 7571, publicat el 05/03/2018)

Número : 2018-0019 Data : 23/05/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

- La resta de fons propis de l’Ajuntament.
I en el cas de no assolir el màxim subvencionable, l’Ajuntament ho cobrirà
amb fons propis.
Per tot l’anterior, la regidoria de Turisme i Promoció Econòmica proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents

Tercer.- Notificar el present acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i
comunica’l al Departaments de Turismo i Promoció Econòmica i d’Intervenció
de l’Ajuntament de l’Arboç.

Igualment l’Ajuntament acordarà allò que estimi és oportú.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

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

Número : 2018-0019 Data : 23/05/2018

Segon.- Facultar al Sr. Joan Sans Freixas, Alcalde de l’Arboç, perquè en
representació de la corporació municipal signi els documents que calgui en
execució d’aquesta resolució.
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Primer.- Sol·licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d’acord amb
Resolució CLT/266/2018, de 19 de febrer, en seu apartat 5, publicada al
DOGC núm. 6575, publicat el 23/02/2018, una subvenció pel 50.00% del cost
de les despeses previst per a la realització de l’activitat “XXXi Diada de la
Puntaire de Catalunya” equivalent a 6.270,00 euros (sis mil dos-cents setenta
euros).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ACORDS:

Ajuntament de L'Arboç
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