
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/25 La junta de govern local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 21 / de juny / 2018

Durada Des de les 19:42 fins a les 20:56 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

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 24/18 DE DATA 14/06/2018.
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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 24/18 de data 14 de juny de 2018.
 
 
S'aprova per unanimitat.

 

EXP. 1598/2018. REVISIÓ D'OFICI D'UN ACTE NUL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

1. L’Ajuntament de l’Arboç, en data 23 de febrer de 2006, va adoptar un acord pel qual es 
procedia  al  nomenament  del  Sr.  J.C.R.,  amb  DNI:  ----2732L,  com  a  personal  laboral 
permanent, oficial de segona de la Brigada d’obres municipal, Grup E.
 
2. El Sr. J.C.R., amb DNI: ----2732L, en data 17 de maig de 2018, presenta una instància 
demanant  l’expedient  del  seu  nomenament  com a  personal  laboral  permanent,  oficial  de 
segona de la Brigada d’obres municipal, Grup E. 
 
3.  Posteriorment,  un  cop  revisat  l’expedient  de  nomenament  del  Sr.  J.C.R.,  amb  DNI: 
----2732L, en data 17 de maig de 2018, des del departament de Recursos Humans es detecta  
que aquesta persona no disposa de carnet de conduir, sent aquest un requisit indispensable 
per a desenvolupar les tasques del  seu lloc de treball.  Tanmateix, a la Clàusula Segona. 
Condicions o requisits que han de reunir o complir els aspirants de les Bases per a la selecció 
mitjançant concurs lliure d’una plaça d’oficial de 2ª de la Brigada d’obres municipal, de la  
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de l’Arboç, indicava:
 
‘’Podran prendre part en el procés selectiu els que reuneixin els requisits següents, al termini  
de presentació d’instàncies:
 
a) Ser ciutadà espanyol, de qualsevol estat de la Unió Europea d’acord amb la Llei 17/1993, 
de 23 de desembre
 
b) Tenir 18 anys complerts
 
c) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic, que impedeixi l’exercici de les funcions
 
d) No trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitats previstes a la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques
 
e)  No haver  estat  separat  per  causa  d’expedient  disciplinari  del  servei  de l’Administració 
Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma. 
Serà aplicable, tanmateix, el  benefici  de la rehabilitació, sempre que l’aspirant  ho acrediti  
mitjançant el corresponent document oficial
 
f) Estar en possessió de títol del certificat d’escolaritat
 
g) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B’’
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Per providència de l’alcaldia de data 14 de juny de 2018 es va resoldre sol·licitar informes 
jurídics i tècnics al secretari interventor i a l’Inspector de la Policia Local, respectivament.
 
L'acte administratiu adoptat per aquest ajuntament és causa de nul·litat d'acord amb l'article 
47 LPACAP ja que al revisar l’expedient de nomenament del Sr. J.C.R., amb DNI: ----2732L, 
es  detecta  que  l’esmentat  senyor va  presentar  una  fotocòpia  compulsada  del  carnet  de 
conduir.
 
Vist l’informe de l’Inspector de la Policia Local, de data 20 de juny de 2018, el qual indica que  
segons dades de Trànsit el Sr. J.C.R., amb DNI: ----2732L no ha estat mai en possessió del  
carnet de conduir. Per tant, en el moment de presentació de l’instància per formar part en el 
concurs lliure de la plaça d’oficial de 2ª de la Brigada d’obres municipal, de la plantilla de 
personal laboral de l’Ajuntament de l’Arboç no estava en possessió del carnet de conduir de 
la classe B, requisit indispensable per poder ser admès en l’esmentat procés. Per tant, s’ha 
produït un acte exprés contrari a l’ordenament jurídic pel que s’adquireixen facultats o drets 
quan es manca dels requisits essencials per a la seva adquisició, així com possibles actes 
constitutius d’infracció penal.
 
En virtut  de l'article  106  LPACAP,  les  administracions  públiques  per  iniciativa  pròpia  o  a 
sol·licitud d'interessat, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, declararan d'ofici la 
nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa en els supòsits de 
l'article 47.1 de l'esmentada Llei.
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Iniciar expedient de revisió d’ofici per declarar nul de ple dret l'acte pel qual es va 
realitzar  el  nomenament  del  Sr.  J.C.R.,  amb DNI:  ----2732L,  per  detectar  que  l’esmentat  
senyor no ha estat mai en possessió del carnet de conduir, amb la qual cosa, en el moment 
de presentació de l’instància per formar part en el concurs lliure de la plaça d’oficial de 2ª de 
la Brigada d’obres municipal, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de l’Arboç no 
estava en possessió del carnet de conduir de la classe B, requisit indispensable per poder ser  
admès en l’esmentat procés. Per tant, s’ha produït un acte exprés contrari a l’ordenament 
jurídic pel que s’adquireixen facultats o drets quan es manca dels requisits essencials per a la 
seva adquisició, així com possibles actes constitutius d’infracció penal.
 
Segon.- Obrir un tràmit d’audiència de 10 dies a l’efecte de presentar al·legacions.
 
Tercer.- Sol·licitar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.
 

 

EXP 959/2017. RESOLUCIÓ DEL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT CONTRA EL DECRET D'ALCALDIA QUE RESOLT EL RECURS 
D'ALÇADA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

ANTECEDENTS
 
Primer.- En data 4 d’abril de 2018 (RE-2160) l’aspirant amb NIF ---548W , de 
les  proves  de  selecció  d’Inspector  interí  de  la  policia  local  de  l’Arboç,  va 
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presentar un recurs d’alçada contra la resolució del Tribunal Qualificador en la 
que qualifica de no apte al  recurrent  en les proves psicotècniques que va 
realitzar.  En el  mateix  escrit,  el  recurrent  demana una còpia  dels  fulls  de 
resposta contestada.
 
Segon.- El recurs, es resolt mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0560, 
de  data  9  de  maig  de 2018,  en  el  que  desestima íntegrament  l’esmentat 
recurs; al considerar fonamentat i justificat les bases en virtut de les quals el  
psicòleg assessor del Tribunal va informar sobre el resultat de no apte del 
recurrent. 
 
Tercer.- Aquesta resolució és notificada a l’interessat en data 5 de juny de 
2018.  En  la  mateixa,  es  fa  constar  els  recursos  que  pot  interposar. 
Concretament es diu:
 
“  (...)  fent-li  saber  que  pot  interposar  contra  la  mateixa  recurs  contenciós 
administratiu davant la sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació.» “
 
Quart.- En data 11 de juny de 2018 (RE-3908) el recurrent presenta recurs 
potestatiu  de  reposició  contra  el  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2018-0560,que 
resolt el recurs d’alçada.
 
Cinquè- En data 13 de juny de 2018, mitjançant ofici de l’Alcaldia, s’envia a 
l’interessats, els fulls de resposta sol·licitats.
 

FONAMENTS DE DRET
 
Primer.-L’òrgan  competent  per  resoldre  el  present  recurs  és  la  Junta  de 
Govern Local atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 568/2015, de data 18 de 
juny  de  2015,  es  delega  a  aquest  òrgan  la  competència  en  matèria  de 
concurso de provisió de llocs de treball, així com la resolució del recurs de 
reposició contra els actes dictats en virtut d’aquesta delegació.
 
Segon.- L’article  116b)  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  procediment 
administratiu comú de les administracions públiques ( en endavant LPACAP) 
disposa  respecte  als  recursos  administratius,  que  és  causa  d'inadmissió, 
entre altres, que l’acte contra el qual s’interposi el recurs no sigui susceptible 
de recurs administratiu.
 
Tercer.-  D’acord amb l’article 122.3 de la LPACAP contra la resolució d’un 
recurs d’alçada no hi cap cap altre recurs administratiu, excepte l'extraordinari 
de revisió, en el caso establerts en l'article 125.1 de la LPACAP.
 
Quart.-  En la resolució del  recurs d’alçada notificat  a l  l’aspirant  amb NIF 
---548W, s’informa clarament al recurrent que contra la mateixa pot interposar 
recurs contencios-administratiu. Per tant, la via correcte per l’impugnació de 
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l’acord en qüestió,  es la via jurisdiccional  contenciosa administrativa,  sent, 
precisament, aquesta via d’impugnació la indicada expressament en el Decret 
d’Alcaldia núm. 2018-0560.
 
Es per tot això que proposo l’adopció dels següents ACORDS:
 
Primer.- Inadmissió del recurs potestatiu de reposició interposat per l’aspirant 
amb NIF ---548W contra el Decret de l’Alcaldia núm. 2018-0560, de data 9 de 
maig de 2018, pel qual es desestima íntegrament el recurs d’alçada interposat 
contra la resolució del Tribunal qualificador del procès selectiu per proveir de 
forma interina la plaça vacant d’inspector de la policia local de l’Arboç, atès 
que  contra  la  resolució  d’un  recurs  d’alçada  no  hi  cap  cap  altres  recurs 
administratiu,  excepte  el  recurs  extraordinari  de  revisió,  en  els  casos 
establerts en l'article 125.1 de la LPACAP.
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat.
 

 

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

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

Per resolució de la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2018, es va acordar l’aprovació de 
l’expedient  per  la  contractació  del  servei  pel  desenvolupament  del  Pla  director  de  participació 
ciutadana i  gestió de la plataforma online de votació electrònica, mitjançant un procediment obert  
simplificat,  tramitació  ordinària;  així  com  l’aprovació  dels  corresponents  Plecs  de  Clàusules 
administratives i Prescripcions Tècniques.
 
Mitjançant  publicació  en el  perfil  del  contractant,  s’obre un termini  de 15 dies  per  la  presentació 
d’ofertes  Finalitzat  aquest  termini,  resulta  que  les  empreses  que  han  presentat  oferta  són  les 
següents: 
 
- TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS AVANÇATS I NOUS SERVEIS SL (U-TRANS)
 
- MIRADA LOCAL SL
 
- ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS SL
 
En data 15 de maig de 2018 es constitueix la mesa de contractació, procedint a l’obertura del sobre 1 
«documentació  administrativa  i  proposició  valorable  per  mitjà  judici  de  valor».  Observant  alguna 
deficiència en aquesta documentació, es fa un requeriment d’esmena als licitadors corresponents, els 
qual procedeixen a la seva subsanació, dins del termini atorgat de 3 dies.
 
Seguidament, es trasllada la proposta funcional, tècnica i metodològica continguda en aquest sobre, al 
tècnic de Joventut de l’ajuntament de Calafell, Sr. Iban Alcaraz Corbella, per la seva valoració.
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En data 15 de juny de 2018, aquest tècnic emet informe de valoració, amb el següent resultat:
 

EMPRESES PUNTUACIÓ

TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS AVANÇATS I NOUS SERVEIS SL 
(U-TRANS SL)

5 punts

MIRADA LOCAL SL 19 punts

ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS SL 5 punts

 
El dia 21 de juny de 2018, la Mesa es reuneix per l’obertura del sobre 2 “Proposició valorable per  
aplicació automàtica de fórmules, i un cop aplicada la fórmula indicada en la clàusula 16 A) del Plec de 
clàusules administratives particulars, la puntuació és la següent:
 

EMPRESES PUNTUACIÓ

TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS AVANÇATS I NOUS SERVEIS SL 
(U-TRANS SL)

74,85 punts

MIRADA LOCAL SL 74,92 punts

ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS SL 74,17 punts

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

EMPRESES PUNTUACIÓ

MIRADA LOCAL SL 93,92 punts

ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS SL 79,85 punts

TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS AVANÇATS I NOUS SERVEIS SL 
(U-TRANS SL)

79,17 punts

 
Finalment,  la  mesa proposa  a  l’òrgan de contractació  l’adjudicació  d’aquest  contracte  a  MIRADA 
LOCAL SL, a l’obtenir la millor puntuació..
 
De conformitat amb el que estableix l’art. 150 de La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP)
 
És per tot això, que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS:
 
Primer.-  Declarar vàlida la licitació i  ADJUDICAR a  MIRADA LOCAL SL., amb CIF B64309313,  el 
contracte  del  servei  pel  desenvolupament del  Pla director  de participació ciutadana i  gestió de la 
plataforma online de votació electrònica per un import de 8.700 euros, IVA no inclòs (10.527 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  d’1  any,  a 
comptar a partir de la data de formalització del contracte.
 
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:
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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 435 euros, corresponent al 5% del 
pressupost d’adjudicació (IVA exclòs), d’acord amb els mitjans previstos en la LCSP.
 
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 10.527 € (IVA inclòs), derivada d’aquesta contractació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 18.03.9240.22706 PARTICIPACIÓ CIUTADANA – ESTUDIS I 
TREBALLS TÈCNICS, del pressupost del vigent exercici.
 
Tercer.- Notificar a MIRADA LOCAL SL . 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 als efectes escaients.
 
Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el perfil de contractant.
 

 

EXP. 1645/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER 
L'AMPLIACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LES PORTES D'ACCÉS I RAMPA DE 
L'ESCOLA SANT JULIÀ

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

Per providència d’Alcaldia de data 20 de juny de 2018 s’inicia expedient per tal de licitar l’obra  
per l’ampliació i substitució de les portes d’accés i rampa de l’Escola Sant Julià, mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat, expedient 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).
 
·         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 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 20 de juny 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 20 de juny de 2018, en el que s’estableix que en l’aplicació 
pressupostària 18.06.3210.62200 ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA – INVERSIÓ EN 
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EDIFICIS, existeix consignació suficient per autoritzar la despesa. 
 
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 3 mesos, sense possibilitat de prorrogar el contracte, 
per  la  concertació  amb  l’empresa  que  resulti  adjudicatària,  de  l’obra  per  l’ampliació  i 
substitució de les portes d’accés i rampa de l’Escola Sant Julià.
 
SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el 
contracte d’obra per l’ampliació i substitució de les portes d’accés i rampa de l’Escola Sant 
Julià i anunciar la licitació atorgant un termini de 10 dies hàbils següents a la publicació de 
l’anunci de la licitació al perfil del contractant, per presentar les pliques corresponents. 
 
TERCER.- Aprovar  la  despesa  de  42.205,17€  i  8.863,09€  d’IVA a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària 18.06.3210.62200 ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA – INVERSIÓ EN 
EDIFICIS. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.
 

 

EXP. 1594/18 APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA PER L’AMPLIACIÓ I 
SUBSTITUCIÓ DE LES PORTES D’ACCÉS I RAMPA DE L’ESCOLA SANT JULIÀ

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
t

1. ANTECEDENTS DE FET:
 
1.1  A petició  de  l’Alcaldia,  l’arquitecta  Mireia  Barba  va  redactar  memòria 
valora per les l’ampliació i substitució de les portes d’accés i rampa de l’escola 
Sant Julià, consistents en millorar la seguretat contra d’incendis de l’escola i 
de les persones ampliant les dimensions de les sortides i permetent l'accés 
fins l’edifici de vehicles grans d'evacuació en cas d'emergència per diferents 
punts, i amb un pressupost de 51.068,26 €.
 
1.2 La Junta de Govern Local en sessió de 22 de març de 2018, va acordar 
sol·licitar  a  la  Diputació  de  Tarragona subvenció  del  Pla  d’Acció  Municipal 
(PAM) 2018, per import de 163.746,00€, per finançar les actuacions següents:
 

• Programa d’Inversions: 114.585,22€
 
Actuació 1: Construcció de 48 columbaris al Cementiri municipal
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- Cost total de l’actuació: 20.903,55€ (IVA inclòs),
 
- Aportació PAM (90%): 18.813,19 €
 
- Aportació municipal (10%): 2.090,36€
 
Actuació 2: Reforma del Poliesportiu municipal
 
- Cost total de l’actuació: 55.345,12€ (IVA inclòs)
 
- Aportació PAM (90%): 49.810,60€
 
- Aportació Municipal (10%): 5.534,52 €
 
Actuació 3:  Ampliació  i  substitució de les  portes d’accés i  rampa de 
l’Escola Sant Julià
 
- Cost total: 51.068,26 € (IVA inclòs)
 
- Aportació PAM (90%): 45.961,43 €
 
- Aportació municipal (10%): 5.106,83 €
 

• Programa Despeses Corrents: 49.160,78€
 
Actuacions  de Capítol  21.  Reparació,  manteniment  i  conservació  d’edificis 
municipals: Cementiri, Consistori Municipal i altres.
 
1.3 El 27 de febrer de 2018 es va presentar sol·licitud de subvenció amb la  
documentació tècnica exigida.
 
1.4 En data 25 de maig de 2018 la Junta de Govern Local de la Diputació de 
Tarragona va acordar concedir a l’Ajuntament de l’Arboç, les subvencions del  
Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018 (1a selecció), següents:
 
- Actuació 1: Construcció de 48 columbaris al Cementiri municipal: 18.813,19€
 
- Actuació 2: Millores al Poliesportiu municipal: 49.810,60€
 
- Actuació 3: Ampliació i substitució de les portes d’accés i rampa de l’Escola 
Sant Julià: 45.961,43€
 
- Actuació 4: Programa Despeses Corrents: 49.160,78€
 
1.5  L’actuació  d’ampliació  i  substitució  de  les  portes  d’accés  i  rampa  de 
l’escola Sant Julià, d’acord amb la LCSP i el ROAS, són considerades obres 
de  reparacions  menors,  atès  que  no  revesteixen  complexitat  tècnica 
constructiva, per no ser necessàries obres arquitectòniques bàsiques que no 
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es consideren grans reparacions.
 
1.6 Vist l’informe de la Secretària Interventora acctal., de 14 de juny de 2018.
 
1.7 Vist l’informe del Departament d’Intervenció de data 20 de juny de 2018.
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
2.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
per la qual es transposen 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.
 
En  els  projectes  d'obres  de  primer  establiment,  reforma o  gran  reparació 
inferiors a 500.000 euros de pressuposat base de licitació, IVA exclòs, i per 
als  restants  projectes  enumerats  en  l'article  232  de  la  LCSP,  es  podrà 
simplificar,  refondre  o  fins  i  tot  suprimir,  algun  o  alguns  dels  documents 
anteriors en la forma que en les normes de desenvolupament de la LCSP es 
determini,  sempre que la documentació resultant  sigui  suficient  per  definir,  
valorar i executar les obres que comprengui. Solament podrà prescindir-se de 
l'Estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en els casos 
en què així estigui previst en la normativa específica que la regula.
 
Article 231 de la LCSP, la competència per l’aprovació de projectes correspon 
a l’òrgan de contractació.
 
2.2 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
 
L’article  12  del  ROAS  estableix  la  classificació  de  les  obres  ordinàries  a 
l’efecte de l’elaboració dels projectes corresponents, segons el seu objecte i la 
naturalesa.
 
L’article  35  del  ROAS  extableix  que  per  a  les  obres  de  conservació  i  
manteniment,  han  de  ser  objecte  d’un  pressupost,  i,  si  s’escau,  d’una 
documentació anàloga a la de les de reparacions menors, llevat dels casos en 
què, per característiques especials, no siguin susceptibles d’integrar-se en un 
pressupost i siguin executades directament per l’administració amb càrrec a 
les consignacions lliurades per a aquests fins. 
 
2.3 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 
D’acord amb l’article 21.1.o l’Alcalde és l’òrgan competent per l’aprovació de 
projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o 
concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 
2.4 D’acord amb el cartipàs municipal aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió extraordinària de 29 de juny de 2015, la competència per la aprovació 
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del projectes d’obres queda delegada a la Junta de Govern Local.
 
Per tant, es proposa a la Junta de Govern els següents 
ACORDS:
Primer.- Aprovar la memòria valorada elaborada per l’arquitecta Mireia Barba, 
per l’ampliació i substitució de les portes d’accés i  rampa de l’escola Sant 
Julià per millorar la seguretat contra d’incendis de l’escola i de les persones 
ampliant les dimensions de les sortides i  permetent  l'accés fins l’edifici  de 
vehicles grans d'evacuació en cas d'emergència per diferents punts, i amb un 
pressupost de 51.068,26 €.
 
Segon.- Comunicar el  present acord al Departament d'Intervenció als efectes 
escaients.
 

 

EXP. 1596/18 APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA PER MILLORES AL 
POLIESPORTIU MUNICIPAL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

1. ANTECEDENTS DE FET:
 
1.1  A petició  de  l’Alcaldia,  l’arquitecta  Mireia  Barba  va  redactar  memòria 
valora per les Millores al Poliesportiu Municipals, consistents en substituir la 
caldera  existents  i  acumulador  i  modificació  del  CLF  i  substitució  de  les 
fusteries exteriors, i amb un pressupost de 55.345,12€.
 
1.2 La Junta de Govern Local en sessió de 22 de març de 2018, va acordar 
sol·licitar  a  la  Diputació  de  Tarragona subvenció  del  Pla  d’Acció  Municipal 
(PAM) 2018, per import de 163.746,00€, per finançar les actuacions següents:
 

• Programa d’Inversions: 114.585,22€
 
Actuació 1: Construcció de 48 columbaris al Cementiri municipal
 
- Cost total de l’actuació: 20.903,55€ (IVA inclòs),
 
- Aportació PAM (90%): 18.813,19 €
 
- Aportació municipal (10%): 2.090,36€
 
Actuació 2: Reforma del Poliesportiu municipal
 
- Cost total de l’actuació: 55.345,12€ (IVA inclòs)
 
- Aportació PAM (90%): 49.810,60€
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- Aportació Municipal (10%): 5.534,52 €
 
Actuació 3:  Ampliació  i  substitució de les  portes d’accés i  rampa de 
l’Escola Sant Julià
 
- Cost total: 51.068,26 € (IVA inclòs)
 
- Aportació PAM (90%): 45.961,43 €
 
- Aportació municipal (10%): 5.106,83 €
 

• Programa Despeses Corrents: 49.160,78€
 
Actuacions  de Capítol  21.  Reparació,  manteniment  i  conservació  d’edificis 
municipals: Cementiri, Consistori Municipal i altres.
 
1.3 El 27 de febrer de 2018 es va presentar sol·licitud de subvenció amb la  
documentació tècnica exigida.
 
1.4 En data 25 de maig de 2018 la Junta de Govern Local de la Diputació de 
Tarragona va acordar concedir a l’Ajuntament de l’Arboç, les subvencions del  
Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018 (1a selecció), següents:
 
- Actuació 1: Construcció de 48 columbaris al Cementiri municipal: 18.813,19€
 
- Actuació 2: Millores al Poliesportiu municipal: 49.810,60€
 
- Actuació 3: Ampliació i substitució de les portes d’accés i rampa de l’Escola 
Sant Julià: 45.961,43€
 
- Actuació 4: Programa Despeses Corrents: 49.160,78€
 
1.5 L’actuació de millores al Poliesportiu Municipal, d’acord amb la LCSP i el 
ROAS són considerades obres de conservació i manteniment, atès que fan 
front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l’ús 
natural del bé.
 
1.6 Vist l’informe de la Secretària Interventora acctal., de 18 de juny de 2018.
 
1.7 Vist l’informe del Departament d’Intervenció de data 20 de juny de 2018.
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
2.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
per la qual es transposen 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.
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En  els  projectes  d'obres  de  primer  establiment,  reforma o  gran  reparació 
inferiors a 500.000 euros de pressuposat base de licitació, IVA exclòs, i per 
als  restants  projectes  enumerats  en  l'article  232  de  la  LCSP,  es  podrà 
simplificar,  refondre  o  fins  i  tot  suprimir,  algun  o  alguns  dels  documents 
anteriors en la forma que en les normes de desenvolupament de la LCSP es 
determini,  sempre que la documentació resultant  sigui  suficient  per  definir,  
valorar i executar les obres que comprengui. Solament podrà prescindir-se de 
l'Estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en els casos 
en què així estigui previst en la normativa específica que la regula.
 
Article 231 de la LCSP, la competència per l’aprovació de projectes correspon 
a l’òrgan de contractació.
 
2.2 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
 
L’article  12  del  ROAS  estableix  la  classificació  de  les  obres  ordinàries  a 
l’efecte de l’elaboració dels projectes corresponents, segons el seu objecte i la 
naturalesa.
 
L’article  35  del  ROAS  extableix  que  per  a  les  obres  de  conservació  i  
manteniment,  han  de  ser  objecte  d’un  pressupost,  i,  si  s’escau,  d’una 
documentació anàloga a la de les de reparacions menors, llevat dels casos en 
què, per característiques especials, no siguin susceptibles d’integrar-se en un 
pressupost i siguin executades directament per l’administració amb càrrec a 
les consignacions lliurades per a aquests fins. 
 
2.3 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 
D’acord amb l’article 21.1.o l’Alcalde és l’òrgan competent per l’aprovació de 
projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o 
concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 
2.4 D’acord amb el cartipàs municipal aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió extraordinària de 29 de juny de 2015, la competència per la aprovació 
del projectes d’obres queda delegada a la Junta de Govern Local.
 
Per tant, es proposa a la Junta de Govern els següents 
ACORDS:
 
Primer.- Aprovar la memòria valorada elaborada per l’arquitecta Mireia Barba, 
per  Millores  al  Poliesportiu  Municipal,  consistents  en  substituir  la  caldera 
existents  i  acumulador  i  modificació  del  CLF i  substitució  de  les  fusteries 
exteriors, i amb un pressupost de 55.345,12€.
 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció als efectes 
escaients.
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EXP. 1683/18. ADHESIÓ A L’ACORD MARC PER L’ADHESIÓ D’AJUNTAMENTS 
AMB DEMANDA FORTA I ACREDITADA, I L’HOMOLOGACIÓ D’ENTITATS 
SOCIALS INTERESSADES EN L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES PROVINENTS DEL 
TANTEIG I RETRACTE AMB UNA LÍNIA DE PRÉSTECS BONIFICATS

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Asse
ntiment

El Decret llei 1/2015, de 24 de març, estableix un dret de tanteig i retracte que  
pot exercir l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en benefici dels municipis i 
altres entitats vinculades que en depenguin, les societats mercantils de capital  
íntegrament públic, entitats sense ànim de lucre que formin part de la Xarxa 
d’habitatges  d’inserció  o  aquelles  que  tinguin  la  consideració  de  promotor 
social, d’acord amb el determina l’article 51,2b) de la llei 18/2007 de dret de 
l’habitatge.
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya a aprovat un Acord Marc per l’adhesió 
d’Ajuntaments,  amb  demanda  forta  i  acreditada,  i  l’homologació  d’entitats 
socials  interessades  en  l’adquisició  d’habitatges  provinents  del  tanteig  i 
retracte amb una línia de préstecs bonificats.
 
L’objectiu  d’aquest  acord  marc  és  oferir  als  ajuntament  i  altres  ens,  la 
possibilitat  d’adherir-se  al  procediment  d’accés  a  una  línia  de  préstecs 
bonificats per adquirir habitatges amb finalitats socials i en règim de propietat 
temporal, per mitjà de l’exercici dels drets de tanteig i retracte que preveu el  
Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 
la  mobilització  dels  habitatges  provinents  de  processos  d’execució 
hipotecària.
 
En l’annex de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del 
dret a l’habitatge de les persones en ris d’exclusió residencial, s’han definit els 
municipis amb demanda forta  i  acreditada,  com és el  cas del  municipi  de 
l’Arboç, el qual per aquest motiu, pot ser beneficiari de l’exercici de tanteig i 
retracte esmentat i, per tant, també es pot adherir a l’Acord Marc i accedir a 
una línia de préstec bonificat per adquirir habitatges.
 
L’Ajuntament de l’Arboç te la voluntat de fer polítiques públiques orientades a 
garantir el dret a l’habitatge, d’acord amb el principi d’igualtat, i protegir als  
col·lectius amb risc d’exclusió residencial i social.
 
Per tot l’exposat, S’ACORDA:
 
Primer.- Sol·licitar  a  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya,  l’adhesió  de 
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l’Ajuntament  de  l’Arboç  a  l’Acord  Marc  per  a  l’adhesió  d’Ajuntament  amb 
demanda forta i acreditada i l’homologació d’entitats socials interessades en 
l’adquisició  d’habitatges  provinents  del  tanteig  i  retracte  amb una  línia  de 
préstecs  bonificats,  amb  expressa  manifestació  del  compromís  ineludible 
d’atendre  i  complir  fidelment  i  puntual  totes  les  obligacions  derivades  del 
referit acord marc i dels contractes resultants.
 
Segon.- Ratificar el present acord en el proper Ple de la Corporació.
 

 

EXP 1623/2018. APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CCBP I L'AJUNTAMENT DE 
L'ARBOÇ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, PER INCORPORAR EL PROGRAMA 
DE SUPORT AL MANTENIMENT DE LES ACTIVITATS DELS CENTRES OBERTS 
DURANT EL PERIODE DE VACANCES ESCOLAR D'ESTIU

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

Els ens locals poden establir mesures, a davant de situacions de risc en la 
infància i l’adolescencia.
 
Per aquest motiu, l’ajuntament de l’Arboç, amb la col·laboració del Consell 
Comarcal del Baix Penedès, vol implamentar un servei d’activitats dels centres 
oberts, com una alternativa s l’ocupasció del temps lliure dels infants. Aquest 
servei vol donar resposta a les necessitats socioeducatives dels menors, amb la 
finalitat principal d’educar en el temps lliure i oferir una vivència positiva i amb 
valors, així com donar cobertura de les necessitats bàsiques dels infants i 
adolescents atesos.
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de juny 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 
 
ACORDS
 
Primer.- Aprovar  el  conveni,  que  es  transcriu  en  l’annex  adjunt  a  aquesta 
proposta, entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de l’Arboç 
en matèria de serveis socials, amb l’objecte d’incorporar el programa de suport al  
manteniment de les activitats dels centres oberts durant el període de vacances 
d’estiu.
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L’aportació  econòmica  per  part  de  l’ajuntament  per  aquest  projecte  serà  de 
159,21 euros.
 
Segon.-  Aprovar  aquesta  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària 
18.04.2310.46500  ASSISTÈNCIA  SOCIAL  PRIMÀRIA  –  TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS AL CONSELL COMARCAL del Pressupost per a l'exercici 2018.
 
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  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès i 
comunicar-ho al Departament d’Intervencio.
 
 
ANNEX
 
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE 
L’AJUNTAMENT  DE  L'ARBOÇ  I  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX 
PENEDÈS  EN  MATÈRIA  DE  SERVEIS  SOCIALS,  AMB  L'OBJECTE 
D'INCORPORAR EL PROGRAMA DE SUPORT AL MANTENIMENT DE LES 
ACTIVITATS  DELS  CENTRES  OBERTS  DURANT  EL  PERIODE  DE 
VACANCES ESCOLARS D'ESTIU
 
 
 
El Vendrell (Baix Penedès), XXX de 2018
D'una  part,  el  Sr.  Joan  Sans  i  Freixas  ,  en  la  seva  qualitat  d’alcalde  de 
l’Ajuntament de l'Arboç. 
De l’altra part, la Sra. Eva Serramià i Rofes, presidenta del Consell Comarcal del 
Baix Penedès.
 
Ambdues  parts  es  reconeixen  la  capacitat  legal  necessària  per  a  convenir  i 
obligar-se, i de comú acord,
 
MANIFESTEN
PRIMER. 
 
El Ple del Consell  Comarcal del Baix Penedès va aprovar en sessió  ordinària 
12/2016, de 20 de juliol, el Conveni de Cooperació interadministrativa 2016-2019 
entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca 
(els de població inferior a 20.000 habitants), el qual estableix la prestació del servei 
d'Atenció Social supeditat a les condicions del contracte programa vigent en cada 
moment entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.
 
SEGON
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Des  de  l'Àrea  d'Atenció  Bàsica  a  les  persones  del  Consell  Comarcal  es  va 
implementar l'any 2014 el Programa de suport al manteniment de les activitats 
dels centres oberts durant el període de vacances escolars d'estiu. Aquest any 
2018 es torna a implementar el servei, i un dels municipis escollits és l'Arboç,  
com una alternativa a l'ocupació del temps lliure dels infants. El servei pretén 
donar resposta a les necessitats socioeducatives dels menors, amb la finalitat 
principal d'educar en el temps lliure i oferir una vivència positiva i amb valors, i  
també la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos. 
 
TERCER.
 
L'activitat es realitzarà de dilluns a divendres, de 9h a 15h. La duració prevista 
d'aquest servei és del 25 de juny al 17 d'agost de 2018.
 
QUART 
 
Els/les educadors/es socials i/o monitors/es que realitzaran l'activitat provenen de 
l'entitat CEPS, a qui el Consell Comarcal ha adjudicat el contracte del servei de 
programes socioeducatius als centres oberts i als centres oberts d’estiu al Baix 
Penedès. 
 
El Consell Comarcal també contracta una empresa per a la prestació del servei 
de càtering (7 i  tria),  que proporcionarà dos àpats diaris  (dinar i  berenar)  als 
menors usuaris del servei. 
 
El cost total del projecte ascendeix a 12.698 €, dels quals 12.583,79 € els aporta 
el Consell Comarcal del Baix Penedès, procedents del contracte programa signat 
amb el  Departament  de  Treball,  Afers Socials  i  Famílies  anualitat  2018,  i  els 
159,21 € restants els aporta l'Ajuntament de l'Arboç. 
 
Amb aquest pressupost s'atendran les següents actuacions:
 

• Servei de monitoratge, educadors i monitors que presten el servei, 8.166 €.
• Servei  de  catèring  d'un  dinar  i  un  esmorzar  per  a  cada  participant,  que 

ascendeix a 4.532 €.
 
L'Ajuntament efectuarà l'ingrés en el termini màxim de dos (2) mesos a comptar des 
de la recepció de la notificació. Transcorregut aquest termini, autoritza al Consell 
Comarcal a fer compensació de crèdits.
 
Un  cop  finalitzat  el  projecte,  es  justificarà  la  despesa  realitzada  mitjançant 
certificat de la Intervenció comarcal.
  
CINQUÈ.
 
En els termes establerts a l'art. 75 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, i 
per al temps que duri aquesta activitat, l'Ajuntament de l'Arboç autoritza la cessió 
dels espais ubicats al CEIP Sant Julià per a la realització de l'activitat, que va 
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adreçada a menors, i aportarà el material necessari. Aquest espai ha de complir 
els següents requisits mínims:
 

• Disposar de mobiliari i material suficient, tenint en compte que el màxim de 
participants serà de 20.

• Els  locals  disposaran  dels  serveis  adients  (llum,  aigua  sanitària, 
calefacció),  complirà  la  normativa  de  seguretat  d'edificis  (proteccions 
elèctriques,  llums  de  seguretat,  extintors,  sortida  d'emergència,  etc.),  i 
estarà  cobert  per  una  assegurança  de  responsabilitat  civil  que  empari 
l'activitat a realitzar, tant per als danys ocasionats al local com a tercers.

 
SISÈ
 
Prioritàriament, els menors atesos seran aquells que viuen en famílies de l'Arboç 
que estan en seguiment als Serveis Socials Bàsics i/o a l'Equip d'Atenció a la 
Infància i l'Adolescència del Consell Comarcal del Baix Penedès. En el cas que 
quedin places vacants,  es promourà que altres serveis socials de la comarca 
puguin proposar altres menors.
 
SETÈ
 
Els eixos estratègics que serveixen de marc a les accions són els següents:
 

• Universalitzar els serveis socials, fent-los accessibles a tota la ciutadania.
• Enfortir les polítiques de suport a les famílies, adequant-les a les noves 

formes familiars i necessitats socials.
• Enfortir  les  polítiques  de  promoció  i  d'atenció  i  a  la  infància  i  a 

l'adolescència, especialment els casos més vulnerables.
• Impulsar  polítiques  de  ciutadania  que  afavoreixin  la  integració  de  la 

població nouvinguda en una societat cohesionada.
• Avançar cap a una societat  plenament inclusiva amb la potenciació del 

treball en xarxa.
• Promoure l'autonomia personal,  la prevenció i  l'atenció a persones que 

viuen en situacions de risc, amb dèficits de suport socials i/o vulnerabilitat  
social; especialment els nens en la primera infància.

 
VUITÈ
 
A  través  del  Coordinador  dels  Serveis  Socials  Bàsics,  es  mantindrà 
permanentment  informat  l'Ajuntament  de  la  tipologia  i  nombre  de  casos  que 
s'atenen.
 
NOVÈ
 
Aquest conveni entra en vigència a partir de la data de la signatura i s'estableix per a 
la realització de l'activitat, i en tot cas decauran els seus efectes el 17 d'agost de 
2018.
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En prova de conformitat, les parts signen el present conveni, del qual se'n fan dues 
còpies, i a un sol efecte, en la data i lloc anteriorment esmentats.
 
CONSELL COMARCAL
DEL BAIX PENEDÈS

Eva Serramià i RofesAJUNTAMENT DE 
L'ARBOÇ

 
 
 
 
Joan Sans i Freixas

 
DILIGÈNCIA.- Salvador Ester Casals, secretari acctal. del Consell Comarcal del 
Baix  Penedès,  dóna  fe  de  l'existència  d'aquest  annex  al  CONVENI 
INTERADMINISTRATIU (2016-19) EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, així 
com d'autenticitat de les signatures que hi consten.
 
 
 
EL SECRETARI ACTAL.
 
El Vendrell (Baix Penedès), 

 

EXP.1606/2018. APROVACIÓ DE LES TARIFES PER L'ASSISTÈNCIA AL SOPAR I 
BALL DE LA REVETLLA DE SANT JOAN

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
t

ANTECEDENTS
 
Atès que en la revetlla de Sant Joan es realitzarà un sopar popular i posteriorment, hi haurà 
l’actuació del grup Paraiso, s’han d’establir unes tarifes.
 
Vist l’Informe d’Intervenció de data 14 de juny de 2018.
 
Vist  l’article  244.2.b)  i  248.a)  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny  pel  qual  s’aprova  el  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals quant a la modificació de les tarifes i  
l’obligatorietat d’autorització prèvia de l’ens concedent.
 
Per tant, es proposa a la Junta de Govern Local de la Corporació l’adopció dels següents 
acords:
 
Primer.- Aprovar les tarifes del sopar popular de la revetlla de Sant Joan següents:
 
12,50€ per persona
 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció i Rendes.
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EXP. 1641/2018. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'ARBOÇ ES MOU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

En compliment del que es disposa en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la Llei 25/1998, de 13 
de juliol, de Taxes i Preus Públics, i atenent a la Provisió d'Alcaldia, a l'informe de Secretaria,  
la Memòria economicofinancera, a l'Informe d'Intervenció, a les Ordenances reguladores dels 
preus públics i altres documents obrants en l'expedient.
 
Aquesta Comissió, vist l'informe-proposta de Secretaria, considera que es compleixen els 
requisits necessaris continguts en les Normes legals citades anteriorment, i proposa al Ple de 
la Corporació, òrgan competent per a l'establiment dels preus públics, de conformitat amb 
l'article 46 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'adopció del següent
 

ACORD 
 
PRIMER. Aprovar l'establiment de preus públics del servei pel projecte de l’Arboç es mou per  
un import de 5,00€.
 
SEGON. Donar  a  l'expedient  la  tramitació i  publicitat  preceptiva,  mitjançant  exposició  del 
mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.
 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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