Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/22

La junta de govern local

Ordinària

Data

31 / de maig / 2018

Durada

Des de les 22:16 fins a les 22:38 hores

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per

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

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

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

Codi Validació: 39A2HLG7YJM5GHLJEJF6MPE24 | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 14

Tipus de convocatòria

Número : 2018-0022 Data : 11/06/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 13/06/2018
HASH: 297d6e1711652dc4e0614f5a65c358aa

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 11/06/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 21/18 DE DATA 24/05/2018
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de Govern Local
21/18 de data 24 de maig de 2018.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per resolució de la Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 11 de gener de
2018, es va acordar l’aprovació de l’expedient per la contractació del servei de
gestoria i assessorament laboral, mitjançant un procediment obert, tramitació
ordinària; així com l’aprovació dels corresponents Plecs de Clàusules administratives i
Prescripcions Tècniques.
Mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT) núm.
16 de data 21 de febrer de 2018 i en el perfil del contractant, s’obre un termini de 20
dies hàbils per la presentació d’ofertes. Finalitzat aquest termini, resulta que les
empreses que han presentat oferta són les següents:
DADES I SERVEIS SA
- ASSESSORAMENT INTEGRAL GRUP VANDELLÒS SL
- MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS ALP
- SUGRANYES ASSESSORS SLP
- ARC, DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS SLP
- LD GROUP MULTIFAMILY OFFICE SL
En data 7 de març de 2018 es constitueix la mesa de contractació, procedint a
l’obertura de les ofertes presentades dins del termini establert, obrint el sobre 1 de
documentació administrativa. Observant alguna deficiència en aquesta documentació,
es fa un requeriment d’esmena i un cop esmenada, la Mesa declara a tots els
licitadors admesos.
El dia 26 de març de 2018, la Mesa es reuneix per l’obertura del sobre 2 “Proposició
de gestió”. Un cop revisada la documentació continguda en aquest sobre, els
membres de la Mesa acorden que sigui un tècnic qui valori aquesta documentació.
En data 22 de maig de 2018, la tècnica de la Unitat de Secretaria Intervenció
Municipal de la Diputació de Tarragona, Sra. Isabel Toribio Cazorla, informe de les
valoracions realitzades en les ofertes del sobre núm. 2 que els licitadors han
presentat, atorgant la següent puntuació:
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Favorable
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EXP. 2425/2017. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTORIA I
ASSESSORAMENT LABORAL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat.

PUNTUACIO
TOTAL

Programes de Valoració
treball i noves del
tecnologies
personal

Millores

0

0

0

0

MIÑANA
3,25
BELTRAN
ECONOMISTASD
Y
ABOGADOS
SLP

0

0

3,25

SUGRANYES
ASSESSORS SL

0

0

3,25

ASSESSORMENT 6,5
INTEGRAL GRUP
VANDELLÓS SL

10

0

16,5

ARC ADVOCATS 10
& CONSULTORS

15

15

40

DADES&SERVEIS 3,25
ASSESSORIA

10

10

23,25

LDGGROUP
MULTIFAMILY
OFFICE

3,25

En data 28 de maig de 2018, la Mesa dona compte de l’esmentat informe i
procedeix a l’obertura del sobre 3 « Proposició econòmica». Un cop valorades
aquestes ofertes, la puntuació obtinguda és la següent:

EMPRESES

PUNTUACIÓ OFERTES
ECONÒMIQUES

DADES I SERVEIS ASSESSORIA

54,78 PUNTS

ASSESSORMENT
VANDELLÓS SL
MIÑANA BELTRAN
ABOGADOS SLP

INTEGRAL

GRUP 23,89 PUNTS

ECONOMISTAS

Y 60 PUNTS

SUGRANYES ASSESSORS SL

38,21 PUNTS

ARC ADVOCATS & CONSULTORS

41,8 PUNTS

LDGGROUP MULTIFAMILY OFFICE

34,78 PUNTS

Seguidament, la Mesa d’acord amb les valoracions anteriors, fa la següent relació
classificada de la puntuació total que ha obtingut cada licitador:
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CRITERI 1

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EMPRESA

EMPRESES

PUNTUACIÓ TOTAL

ARC ADVOCATS & CONSULTORS

81,8 PUNTS

DADES I SERVEIS ASSESSORIA

78,03 PUNTS

INTEGRAL

Y 63,25 PUNTS

GRUP 40,39 PUNTS

SUGRANYES ASSESSORS SL

41,46 PUNTS

LDGGROUP MULTIFAMILY OFFICE

34,78 PUNTS

Finalment, la mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest
contracte a ARC ADVOCATS & CONSULTORS, a l’obtenir la millor puntuació.
De conformitat amb el que estableix l’art. 150 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
És per tot això, que es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.Declarar vàlida la licitació i ADJUDICAR a ARC ADVOCATS &
CONSULTORS , amb CIF B63039531, el contracte del servei de gestoria i
assessorament laboral, per un import de 15.840,00 euros, IVA no inclòs (19.166,4
euros IVA inclòs),
per ésser l’oferta més avantatjosa econòmicament en haver
obtingut la major puntuació i per ajustar-se a les condicions previstes al plec de
clàusules, amb un termini d’execució de dos anys des de la formalització del
contracte.

Número : 2018-0022 Data : 11/06/2018

ASSESSORMENT
VANDELLÓS SL

ECONOMISTAS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MIÑANA BELTRAN
ABOGADOS SLP

1.-Certificat conforme es troba al corrent de pagament amb la seguretat Social i
Agència Tributaria
2.- Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva de 792 euros,
corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació (IVA exclòs), d’acord amb els
mitjans previstos en la clàusula 16 a del plec de clàusules administratives particulars.
3.- Una còpia autenticada de la pòlissa d’assegurances de la responsabilitat
extracontractual amb les condicions i capital assegurat, d’acord amb l’Annex II punt
10.
4.- Una declaració d’acceptació incondicionada del plec de clàusules administratives
Ajuntament de L'Arboç
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La validesa d’aquesta adjudicació queda condicionada a que l’adjudicatària, en un
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció
d’aquest acord, presenti la següent documentació:

particulars, dels seus annexos, del plec de prescripcions tècniques i dels altres
documents que tenen caràcter contractual. En la declaració s’especificarà el títol
complet del contracte i el número d’expedient contractual.

Tercer.- Notificar a ARC ADVOCATS & CONSULTORS aquesta resolució, així com a
la resta d’empreses que han pres part en el procediment de licitació.
Quart.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció,
Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOPT i en el perfil de contractant a
través de la pàgina web de l’Ajuntament .

EXP. 336/2018. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D'ENLLUMENAT LED PER AL SISTEMA
D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per resolució de la Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 18 de febrer de 2018, es
va acordar l’aprovació de l’expedient per la contractació del subministrament i instal·lació de
sistemes d’enllumenat Led per al sistema d’enllumenat públic, mitjançant un procediment obert,
tramitació ordinària; així com l’aprovació dels corresponents Plecs de Clàusules administratives i
Prescripcions Tècniques.
Mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT) núm. 36 de data
20 de febrer de 2018 i en el perfil del contractant, s’obre un termini de 20 dies hàbils per la
presentació d’ofertes. Finalitzat aquest termini, resulta que les empreses que han presentat
oferta són les següents:

Ajuntament de L'Arboç
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Segon.- Disposar de la despesa de 19.166,4 euros (IVA inclòs), derivada d’aquesta
contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18.01.9200.22604
ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES –JURÍDICS, del pressupost
del vigent exercici.
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De no complir adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas, a
requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin
quedat classificades les ofertes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5.- Declaració jurada del contractista en què aquest assumeix les responsabilitats
que es pugui derivar de les actuacions dels seus treballadors adscrits al servei.

- FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A
- IMCh Led SL
- EMYER, S.A.

- ELECTRICITAT BOQUET SL
Queden excloses del procediment licitatori:
- FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A
- IMCh Led SL

El dia 26 d’abril de 2018, la Mesa es reuneix per l’obertura del sobre 2 “Documentació
tècnica”. Un cop revisada la documentació continguda en aquest sobre, els membres
de la Mesa acorden que sigui un tècnic qui valori aquesta documentació.
En data 9 de maig de 2018, l’enginyer tècnic industrial, Sr. Tomàs Saz Guillén, informe
de les valoracions realitzades en les ofertes tècniques que els licitadors han presentat,
atorgant la següent puntuació:
1.- EMYER 2002,S.A.- 21,00 punts
2.- ELECTRICITAT BOQUET, SL.- 19,50 punts
En data 10 de maig de 2018, la Mesa dona compte de l’esmentat informe i procedeix a
l’obertura del sobre 3 « Documentació quantificable de forma automàtica». Un cop

Ajuntament de L'Arboç
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- EMYER, S.A.
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En data 6 d’abril de 2018 es constitueix la mesa de contractació, procedint a l’obertura
de les ofertes presentades dins del termini establert, obrint el sobre 1 de documentació
administrativa; observant alguna deficiència en aquesta documentació, es fa un
requeriment d’esmena als licitadors, dels quals únicament esmenen correctament les
deficiències:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- ELECTRICITAT BOQUET SL

valorades aquestes ofertes, la puntuació obtinguda és la següent:

PER PUNTUACIÓ
PER
L’INCREMENT PUNTS DE
LLUM

EMYER 2002,S.A.

10 punts

65 punts

ELECTRICITAT BOQUET, 10 punts
SL.-

65 punts

Seguidament, la Mesa d’acord amb les valoracions anteriors, fa la següent relació
classificada de puntuació:

EMPRESES
EMYER 2002,S.A.
ELECTRICITAT
BOQUET, SL.

PUNTUACIÓ
TOTAL
96
94,5

Finalment, la mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest contracte a
EMYER 2002,S.A., a l’obtenir la millor puntuació.

Número : 2018-0022 Data : 11/06/2018

PUNTUACIÓ
L’AMPLIACIÓ
GARANTIA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EMPRESA

És per tot això, que es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i ADJUDICAR a EMYER 2002,S.A., amb CIF
A-43668367, el contracte del subministrament i instal·lació de sistemes d’enllumenat
Led per al sistema d’enllumenat públic, per un import de 48.334,03 euros, IVA no inclòs
(58.484,18 euros IVA inclòs), per ésser l’oferta més avantatjosa econòmicament en
haver obtingut la major puntuació i per ajustar-se a les condicions previstes al plec de
clàusules, amb un termini d’execució de tres mesos des de l’acta de replanteig.

Ajuntament de L'Arboç
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De conformitat amb el que estableix l’art. 150 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

La validesa d’aquesta adjudicació queda condicionada a que l’adjudicatària, en un
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció d’aquest
acord, presenti la següent documentació:

De no complir adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas, a requerir la mateixa
documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les
ofertes.
Segon.- DISPOSAR la despesa de 58.484,18 euros (IVA inclòs), derivada d’aquesta
contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18.05.1650.63300
ENLLUMENAT PÚBLIC – INVERSIÓ DE REPOSICIÓ DE MAQUINÀRIA,
INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE del pressupost per a l'exercici 2018, de
la bossa de vinculació jurídica 16-6., del pressupost del vigent exercici.
Tercer.- Notificar a EMYER 2002,S.A. aquesta resolució, així com a la resta
d’empreses que han pres part en el procediment de licitació.

Número : 2018-0022 Data : 11/06/2018

2.- Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva de 2.416,70 euros,
corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació (IVA exclòs), d’acord amb els mitjans
previstos en la clàusula 14 a del plec de clàusules administratives particulars.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.-Certificat conforme es troba al corrent de pagament amb la seguretat Social i
Agència Tributaria

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOPT i en el perfil de contractant a
través de la pàgina web de l’Ajuntament .

EXP. 1452/2018. APROVACIÓ DE LES BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS
INDIVIDUALITZATS A MENORS PER LA PRÀCTICA D'ESPORTS AL MUNICIPI DE
L'ARBOÇ TEMPORADA 2017-2018
No hi ha acord

Motiu: Ampliar documentació

Es deixa sobre la mesa.
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Quart.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció, AL Departament
d’Urbanisme i al Cap dela brigada d’Obres Municipal, als efectes escaients

EXP. 1443/2018. APROVACIÓ CONVENI AMB L'ENTITAT "ASSOCIACIÓ PER AL
RESCAT D'ANIMALS" (ANIMAL RESCUE) PER LA REALITZACIÓ D'UNA
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ CAP ALS ANIMALS DE COMPANYIA

Així mateix, s’ha incrementat el nombre d’animals que viuen en aquest vila, i per tant,
això suposa unes implicacions en aspectes de convivència ciutadana.
La tinença d’aquests animals té un valor potencial afectiu i emocional molt important per
alguns vilatans, però comporta tot un seguit obligacions i responsabilitats en relació i
amb la resta de persones, el poble i el mateix animal, com també amb la resta
d’espècies animals i vegetals que conviuen de forma natural a l’ecosistema urbà.
Aquestes circumstàncies motiven a l’ajuntament per tal d’impulsar una campanya per
fomentar la tinença responsable dels animals de companyia.
Aquesta iniciativa te un doble objectiu. D’una banda conscienciar a la ciutadania sobre
els drets i deures com a propietaris d’animals de companyia i , d’altra, contribuir al
benestar d’aquests animals.
L’entitat “Associació per al rescat d’animals” (Animal Rescue), col·laboradora del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural de la
Generalitat de Catalunya, te com a principal finalitat, entre altres, la defensa i protecció
dels animals en general, i en concret dels gossos i gats, així com desenvolupar el
coneixement i sensibilitat cap als animals de companyia.
A travès d’un conveni de col·laboració amb aquesta associació,l’ajuntament de l’Arboç
portaria a terme aquesta campanya de sensibilització cap a la ciutadania del municipi.
Vist l’informe d’Intervenció de data 31 de maig de 2018.
Vist l’art. 47. i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector
Públic els quals disposen que les administracions públiques podran celebrar convenis
amb persones tant de dret públic com privat, i regulen el contingut i els tràmits per la
seva subscripció.
Es per tot això, que proposo la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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En els darrers anys s’ha produït canvis significatius en la ciutadania en relació amb la
sensibilitat cap als animals de companyia, la qual cosa, fa necessari la consideració del
respecte pels drets dels animals.

Número : 2018-0022 Data : 11/06/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

ACORDS

Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni i demés
documents oportuns per a l’efectivitat del present acord.
Quart.- Notificar aquest acord a “Associació per al rescat d’animals” (Animal Rescue) i
comunicar-ho al Departament d’Intervencio i a la Policia local de l’Arboç.
Joan Sans i Freixas
L’alcalde
L’Arboç, document signat electrònicament

ANNEX

Número : 2018-0022 Data : 11/06/2018

Segon.- Aprovar aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
18.04.3110.22799 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA – ALTRES TREBALLS
REALITZATS PER ALTRES EMPRESES del Pressupost per a l'exercici 2018, en
concepte de subvenció de l’exercici 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar el conveni, que es transcriu en l’annex adjunt a aquesta proposta,
entre l’Ajuntament de l’Arboç i l’entitat “Associació per al rescat d’animals” (Animal
Rescue), per tal de portara terme una campanya de sensibilització cap als animals de
companyia, amb una aportació econòmica per part de l’ajuntament de 400 euros/anuals
a l’esmentada entitat.

A l’ Arboç, a .........................de 2018
REUNITS
D’una banda, el Sr. Joan Sans i Freixas,
d’alcalde-president de l’Ajuntament de l’Arboç,
assistit per la secretària-interventora accidental
Berdasco, i en virtut de l’acord de la junta de
s’aprova la minuta d’aquest conveni.

amb DNI 39.665.174H en qualitat
amb NIF P-4301600E, degudament
de la Corporació Sra. Isabel Blasón
Govern Local de data ****, pel qual

D'una altra, la Sra. Donya Karin Pielanen, Presidenta d'ANIMAL RESCUE (AR d'ara
endavant), amb NIE nº X1688866E en nom i representació de la referida entitat, amb
domicili a l'efecte de notificacions en Barcelona, carrer Rei Martí, 17, bx, i nombre de
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“”CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ANIMAL RESCUE I L'AJUNTAMENT DE
L’ARBOÇ

registre d'Associacions 154.
Trobant-se ambdues parts, segons intervenen, amb plena capacitat jurídica i civil que
mútuament es reconeixen per obligar-se, lliure i voluntàriament,

MANIFESTEN

ESTIPULACIONS
PRIMERA.- Objecte del Conveni. El present Conveni se subscriu amb la finalitat de
regular el contingut i condicions d'una col·laboració entre ambdues parts, en tot el
relacionat amb la normativa existent en relació a la tinença d'animals en el municipi i el
desenvolupament del projecte «BRIGADA CIVICA».
SEGONA.- El projecte té com a objectius fonamentals els següents:
Divulgar i fomentar l'ordenança de tinença responsable
d'animals entre els ciutadans, perquè aquests coneguin i facin ús correcte dels seus
drets i deures en la via pública.
-Facilitar informació d'interès pràctic (campanyes d'identificació i cens, d'esterilització,
d'adopció, cursos de tinença responsable?).
- Conscienciar i sensibilitzar sobre el maltractament i abandó d'animals mitjançant la
realització de xerrades divulgatives.

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

Número : 2018-0022 Data : 11/06/2018

IV.- Que AR va presentar a l'Ajuntament un projecte denominat BRIGADA CIVICA DE
PROTECCIÓ ANIMAL (BCPA) que el seu objectiu, entre uns altres, és controlar els
animals amb seu en el municipi, i col·laborar amb l'Ajuntament en tot el relacionat amb
la tinença dels mateixos i el compliment de la normativa existent. i com a expressió de
les relacions entre les mateixes, decideixen establir un conveni de col·laboració, la
materialització de la qual es desenvoluparà conformement a les següents:
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II.- Que l'Ajuntament d'Arboç com a expressió de les finalitats socials i assistencials que
li són propis, està interessada a col·laborar amb els projectes de sensibilització social
relacionats amb el benestar animal i el compliment de la normativa existent relacionada
amb la tinença d'animals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I.- Que AR és una entitat sense ànim de lucre que té entre els seus objectius promoure
i realitzar accions, projectes i programes de suport socials i de suport als animals i el
Medi ambient.

-Promocionar l'esterilització d'animals.
- Sensibilitzar sobre les colònies de gats del municipi i els seus beneficis
-Comunicar a l'administració l'estat deficitari d'instal·lacions (pipi-cans, fonts per a
gossos?) perquè es procedeixi a la seva implementació, reparació o substitució.
-Control i denúncia de propietaris que no recullen les deposicions dels seus animals.

-Control de xip i cens.
-Control i denúncia de particulars i establiments que posin sofre en les voreres.
-Control d'aquells que circulen amb els seus animals solts de formes no autoritzada.
-Control i denúncia de cria i venda il·legal.
-Control de denúncies en referència a possibles casos de maltractament animal.
-Salvaguardar la integritat dels ciutadans.

Número : 2018-0022 Data : 11/06/2018

-Control de llicències i segurs PPP (Gossos Potencialment Perillosos).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-Control del compliment de les ordenances de tinença responsable

-Vetllar pel benestar i protecció dels animals

-Sancionar a aquells que incompleixin de forma reiterada les ordenances i normatives.
-Rebuig d'utilització de collarets de punxes, antiladridos (collarets de descàrregues
elèctriques) o uns altres que resultin un perill per a la integritat dels animals.
-Implantació, execució i desenvolupament del «Curs de Tinença Responsable»
obligatori para tot propietari posseïdors d'un animal.
-Actuació i intervenció immediata davant casos de maltractament animal i/o manipulació
indeguda del mateix.
-Atorgar assistència i ajuda a animals ferits (atropellats, ferits en confrontació amb un
altre animal,etc) mitjançant el suport de l'Ambulància Canina.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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-Fomentar la utilització d'arneses anti tir i antiescape.

-Desenvolupament i execució del curs de tinença responsable d'animals de companyia.
TERCERA.- El desenvolupament del projecte es realitzarà amb un cost de 400 euros
anuals, que l’ajuntament de l’Arboç abonarà a AR i anirà a càrrec de la partida

3.3.- Control. L'Entitat AR queda subjecta al control de l'Ajuntament, havent de posar la
mateixa a la disposició del mateix qualsevol document que aquesta li sol·liciti per a un
adequat compliment de les seves funcions.

QUARTA.- Pla de Difusió. Les parts signatàries del present Conveni podran donar
publicitat del mateix, informant prèviament a l'altra part, divulgant pels mitjans de
comunicació que s'estimin més convenients.
CINQUENA.- Responsabilitat. L'Ajuntament d'Arboç no assumeix cap tipus de
responsabilitat per la gestió del projecto BRIGADA CIVICA ni per qualsevol activitat
realitzada per la mateixa o per AR, ni pels actes realitzats i serveis prestats per
l'Associació i les empreses i professionals contractats per la mateixa per al
desenvolupament del Projecte, així com en les relacions jurídiques i els contractes que
hagi de formalitzar l'Entitat i les persones, siguin físiques o jurídiques, subministradores.
SEXTA.- Vigència del Conveni. El present Conveni entrarà en vigor en la data de la
seva signatura, pactant-se una durada d'un any a partir de l'inici del projecte, d'acord a
l'indicat en la condició 3.2., conclòs el qual , l’ajuntament, es donarà per finalitzat de ple
dret el present Conveni, sense necessitat que notificació o comunicació alguna.
No obstant, les parts d’aquest conveni podran, abans de finalitzar el termini de duració
d’aquest, acordar la seva prorroga per un període d’1 any.
SÈPTIMA.- Resolució del Conveni. El present Conveni es resoldrà de ple dret al
compliment del termini.

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

Número : 2018-0022 Data : 11/06/2018

3.2.- Termini d'execució del projecte. L'Entitat es compromet a l'execució efectiva del
projecte en el termini màxim de 12 mesos a partir de la signatura d'aquest Conveni.
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3.1- Requisits generals per al desenvolupament dels projectes. L'Entitat es compromet
a gestionar, sol·licitar les llicències oportunes i realitzar de forma directa, les activitats
que constitueixen el contingut principal del projecte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

18.04.3110.22799 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA – ALTRES TREBALLS
REALITZATS PER ALTRES EMPRESES del Pressupost per a l'exercici 2018. Per la
seva banda, AR assumirà el cost de personal que formarà part de la BRIGADA CÍVICA,
així com la seva formació mitjançant cursos i la responsabilitat civil dels mateixos.

Sense perjudici de la resolució per compliment del termini, constituirà causa de
resolució del contracte, l'incompliment total o parcial o el compliment defectuós de
qualsevol de les condicions o obligacions establertes en el present Conveni, així com
les previstes en la llei.

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Codi Validació: 39A2HLG7YJM5GHLJEJF6MPE24 | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 14

I en prova de conformitat amb quant antecedeix, se signa el present document per
duplicat i a un sol efecte en el lloc i data a l'inici assenyalats.»

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

OCTAVA.- Submissió a fur. Les parteixes intervinents acorden que tot litigi,
discrepància, qüestió o reclamació resultant de l'execució o interpretació del present
Conveni o relacionat amb ell directa o indirectament, es resoldrà definitivament davant
els jutjats i Tribunals de Tarragona.

