
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/29 La junta de govern local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 19 / de juliol / 2018

Durada Des de les 20:30 fins a les 20:38 hores

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

Presidida per l'alcalde JOAN SANS FREIXAS

Secretària interventora actal. ISABEL BLASON BERDASCO

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77785871D ALFONS RIBAS PEREZ SÍ

39693419L GABRIEL CURIESES ESTEBAN SÍ

39665174H JOAN SANS FREIXAS SÍ

39688738F JOSEP RAJA MOLINARI SÍ

46339828A MONTSERRAT PEREZ GALLEGO SÍ

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA

 

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 28/18 DE DATA 12/07/2018.
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C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de 
Govern Local 28/18 de data 12 de juliol de 2018.
 
 
S'aprova per unanimitat.

 

EXP. NÚM. 32/2018. NOMENAMENT MEMBRES DE LA MESA DE 
CONTRACTACIO PER LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 de juliol de 2018, 
entre altres, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars per 
la licitació del servei de neteja dels equipaments municipals.
 
La Clàusula 22 d’aquests plecs determina , sense concretar, els membres de 
la Mesa de contractació.
 
Vist  l'article 326 i  disposició addicional  segona de la Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, els quals regulen la composició 
de les Meses de contractació.
 
Es per tot això que proposo l’adopció dels següents ACORDS:
 
 
Primer. Nomenar els següents membres de la mesa de Contractació per la 
licitació del servei de neteja dels equipaments municipals.
 
 
- President:
 
Titular: Joan Sans
 
Suplent: Josep Raja
 
 
-Vocal: 
 
Titular: Isabel Blasón
 
Suplent: Barbara Medina
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- Vocal:
 
Titular: Eva Acosta
 
Suplent: Enric Casellas
 
 
- Vocal, actuant també com a secretària de la Mesa:
 
 
Titular: Imma Forns
 
Suplent: Angels Olmos
 
 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats
 
 

 

EXP. NÚM. 376/2018. NOMENAMENT MEMBRES DE LA MESA DE 
CONTRACTACIO DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA I DELS ESPAIS VERDS DEL 
MUNICIPI DE L'ARBOÇ

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assent
iment

 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de juny de 2018, 
entre altres, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars.
 
 
La Clàusula 22 d’aquests plecs determina , sense concretar, els membres de 
la Mesa de contractació.
 
 
Vist  l'article 326 i  disposició addicional  segona de la Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, els quals regulen la composició 
de les Meses de contractació.
 
 
Es per tot això que proposo l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Nomenar els següents membres de la mesa de Contractació per la 
licitació del servei de manteniment i conservació de la jardineria urbana i dels 
espais verds del municipi de l’Arboç:
 
 
- President:
 
Titular: Joan Sans
 
Suplent: Josep Raja
 
 
-Vocal: 
 
Titular: Isabel Blasón
 
Suplent: Barbara Medina
 
 
- Vocal:
 
Titular: Eva Acosta
 
Suplent: Enric Casellas
 
 
- Vocal, actuant també com a secretària de la Mesa:
 
 
Titular: Imma Forns
 
Suplent: Angels Olmos
 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats
 
 

 

EXP. NÚM. 1645/2018. ADJUDICACIÓ 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/A
ssentiment

 
Per resolució de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2018, s’acorda l’aprovació de 
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l’expedient per la contractació de les obres per l’ampliació i substitució de les portes d’accés i 
rampa de l’escola Sant Julià, mitjançant procediment obert simplificat abreujat
 
Mitjançant publicació en el Perfil del contractant, el dia 22 de juny de 2018, s’obre un termini de 
10 dies hàbils per la presentació d’ofertes. Finalitzat aquest termini, resulta que han presentat 
oferta les següents empreses:
 
- JOAN FARRE CONSTRUCCIONS SL
 
- CONSTRUCCIONES JESUS PERALES SL
 

 
En data 12 de juliol de 2018 es constitueix la unitat tècnica de contractació, la qual procedeix a  
l’obertura  de  les  ofertes  presentades  per  les  esmentades  empreses.  Una  cop  realitzada  la 
valoració d’aquestes ofertes, mitjançant l’aplicació dels criteris quantificables automàticament, 
continguts  en  la  clàusula  16 del  Plec  de Clàusules  Administratives  particulars,  els  licitadors 
obtenen la puntuació següent:
 
 
EMPRESES Proposta 

1
Proposta 
2

Proposta 
3

Proposta 
4

Proposta 
5

Proposta 
6

Proposta 
7

TOTAL 
PUNTS

JOAN  FARRE 
CONSTRUCCIONS 
SL

5 5 30 0 15 0 0 55

CONSTRUCCIONES 
PERALES SL

0 0 0 0 15 0 0 15

 
Vist l’art. 159 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, el qual 
disposa que els contractes adjudicats pel procediment obert simplificat abreujat:
 
- No es requereix la constitució de garantia definitiva
 
- La formalització del contracte es podrà realitzar-se mitjançant la signatura d’acceptació pel 
contractista de la resolució d’adjudicació.
 
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 l’empresa JOAN FARRÉ CONSTRUCCIONS 
SL., amb CIF.B43384163 el contracte d’obres per l’ampliació de l’accés i rampa de l’escola Sant 
Julià, per un import de 42.205,17 euros, IVA no inclòs
 
( 51.068,26 euros IVA inclòs), per haver obtingut la millor puntuació.
 
Segon.- Comunicar a adjudicatari, que la formalització d’aquest contracte es realitzarà, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils, mitjançant la signatura d’acceptació per part del contractista 
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de la present resolució.
 
Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18.06.3210.62200 
ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA – INVERSIÓ EN EDIFICIS.
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa JOAN FARRÉ CONSTRUCCIONS SL, i  a la 
resta de licitadors i comunica’l al Departament d’Intervenció.
 
Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el perfil de contractant a través de la pàgina web de  
l’Ajuntament .
 

 

EXP . NÚM. 1671/2018. ADJUDICACIO LOT 1 I DECLARACIÓ DESERT LOT 2 
DEL CONTRACTE OBRA DE MILLORA I REPARACIO DE LES INSTAL·LACIONS 
DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

 
Per resolució de la Junta de Govern de data 28 de juny de 2018, s’acorda 
l’aprovació de l’expedient per la contractació de l’obra de millora i reparació de 
les instal·lacions del Poliesportiu municipal,mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat. 
  
Per una correcte execució, des del punt de vista tècnic, la contractació es 
divideix en dos lots:
 
 
-  Lot  1  treball  d’instal·lació  de  caldera  de  gas  natural,  calefacció, 
legalitzacions, seguretat i salut i control de qualitat.
 
- Lot 2 Treballs d’instal·lació de la fusteria exteriors alumini
 
Mitjançant publicació en el Perfil del contractant, el dia 29 de juny de 
2018s’obre un termini de 10 dies hàbils per la presentació d’ofertes. Finalitzat 
aquest termini, resulta que únicament ha presentat oferta l’empresa RAGAS 
OPERACIONES SL per el lot núm. 1, i no s’ha presentat cap oferta per el lot 
núm. 2.
 
En data 17 de juliol de 2018 es constitueix la unitat tècnica de contractació, la  
qual procedeix a l’obertura de l’oferta presentada per l’esmentada empresa. 
Una cop realitzada la valoració d’aquesta oferta, mitjançant l’aplicació de la 
formula continguda en la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives 
particulars, el licitador obté la puntuació total de 50 punts. 
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Vist l’art. 159 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic, el qual disposa que els contractes adjudicats pel procediment obert 
simplificat abreujat:
 
- No es requereix la constitució de garantia definitiva
 
- La formalització del contracte es podrà realitzar-se mitjançant la signatura 
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.
 
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 el lot núm. 1 treball d’instal·lació 
de caldera de gas natural, calefacció, legalitzacions, seguretat i salut i control 
de qualitat DEL Poliesportiu municipal  a l’empresa  RAGAS OPERACIONES 
SL, amb NIF. B-55703805, per un import de 16.686,76 euros, IVA no inclòs 
(20.190,88 euros IVA inclòs), per haver obtingut la millor puntuació.
 
Segon.- Declarar desert el lot 2 Treballs d’instal·lació de la fusteria exteriors 
alumini del Poliesportiu municipal per no haver-se presentat cap oferta.
 
Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari, que la formalització d’aquest contracte 
es realitzarà, en el termini màxim de 15 dies hàbils, mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la present resolució.
 
Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
18.08.3420.52200 POLIESPORTIU – INVERSIÓ EN EDIFICIS.
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa RAGAS OPERACIONES SL, 
i comunica’l al Departament d’Intervenció i AL Bidell del poliesportiu municipal.
 
Sisè.- Publicar la present adjudicació en el perfil de contractant a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament .
 

 

EXP. NÚM. 1580/2018. APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
D'OBRES PER L'EXECUCIÓ DE TRES PISTES DE PETANCA

No hi ha acord Motiu: Ampliar 
documentació

Es deixa sobre la mesa

 

EXP. NÚM. 1730/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE 
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CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ 
DEL BAR I DEL MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL DE L'ARBOÇ

No hi ha acord Motiu: Ampliar 
documentació

Es deixa sobre la mesa

 

EXP. NÚM. 1920/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
MILLORA I REPARACIÓ DE LES FUSTERIES EXTERIORS D'ALUMINI DEL 
POLIESPORTIU MUNICIPAL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

 
Per providència d’Alcaldia de data 19 de juliol de 2018 s’inicia expedient per tal  de licitar 
l’obra per la millora i reparació de les fusteries exteriors d’alumini del Poliesportiu municipal,  
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 d’1 mes, sense possibilitat de pròrroga.
 
·         Que s’ha  redactat  els  Plecs  de clàusules  administratives  tècniques  particulars  que 

hauran  de  regir  aquesta  contractació,  determinant-se  en  expedient  ordinari,  el 
procediment obert.

 
En data 19 de juliol de 2018, la Secretària – interventora acctal va emetre informe sobre la 
legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el  
contracte, informant també, sobre la legalitat dels esmentats Plecs de Clàusules.
 
 
Vist  l’informe  d’Intervenció  de  data  19  de  juliol  de  2018,  en  el  que  s’estableix  que  en 
l’aplicació  pressupostària  18.08.3420.62200  POLIESPORTIU  –  INVERSIÓ  EN  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:
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PRIMER.-  Aprovar  l’expedient  de  licitació  i  contractació,  mitjançant  procediment  obert 
simplificat abreujat, amb una durada d’1 mesos, sense possibilitat de prorrogar el contracte, 
per la concertació amb l’empresa que resulti adjudicatària, de l’obra per la millora i reparació 
de les fusteries exteriors d’alumini del Poliesportiu municipal.
 
SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el 
contracte d’obra per la millora i reparació de les fusteries exteriors d’alumini del Poliesportiu 
municipal 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  29.053,01€  i  6.101,13€  d’IVA a  càrrec  de  l’aplicació 
pressupostària 18.08.3420.62200 POLIESPORTIU – INVERSIÓ EN EDIFICIS. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.
 
 

 

EXP. NÚM. 1259/2017. APROVACIÓ AJUTS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES 
DEL NUCLI URBÀ L'ARBOÇ. ANY 2017.

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

 
En  el  període  de  presentació  de  la  documentació  per  l'ajut  municipal  de 
rehabilitació de façanes del nucli urbà de l'Arboç per l'any 2017 s'han presentat 
les sol·licituds següents:
 
- 39711814Z EVDB, en data 6/06/2017 i RE-3215
 
- 46138197J JSP, en data 10/07/2017 i RE-4052
 
- 39644691M SGE, en data 30/08/2017 i RE-5132
 

Vist que l'informe del Departament d'Intervenció de data 24 de gener de 2018, 
estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària.
 

Vist l'informe de l'arquitecta municipal de data 24 de gener de 2018, el qual 
estableix l'atorgament del 25% del cost total de la rehabilitació per a cadascuna 
de les sol·licituds presentades que compleixin amb tots els requisits establerts 
en el programa anual 2017.
 

D'acord amb les bases del Programa d'ajuts per la rehabilitació de façanes del 
nucli  urbà de L'Arboç,  anualitat  2017,  s'estableix  uns subvenció màxima del 
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25% del  cost total  de l'obra de rehabilitació,  la quantia de la qual  serà d'un 
màxim de 500 €.
 

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

Primer.- Atorgar, d'acord amb l'informe tècnic, el següent % de subvenció sobre 
el total de la factura de rehabilitació de façana:
 
 

Interessat/d
a

Registre 
entrada

Immoble Import 
factures

% Subvenció Import 
subvencionat

39711814Z 06/06/201
7 - 3215

Rambla 
Gener, 14

4.046,89 € 25% 500 €

46138197J 10/07/201
7 - 4052

C/ 
Plateria, 

13
 

2.407,90 € 25% 500 €

39644691M 30/08/201
7 - 5132

C/ 
Muralla, 

49

10.010,00 
€

25% 500 €

 
 
Segon.- Aprovar la despesa que anirà a càrrec de la partida 18.02.1510.48900 
URBANISME:  PLANEJAMENT,  GESTIÓ,  EXECUCIÓ  I  DISCIPLINA 
URBANÍSTICA  –  TRANSFERÈNCIES  CORRENTS  del  pressupost  de  la 
Corporació.  

Tercer.- Comunicar  el  presenta  acord  al  Departament  d'Intervenció  per  a 
procedir a l'ingrés de la subvenció atorgada.
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats/-des als efectes pertinents. 
 

 

EXP. NÚM. 1136/2018. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
L'ARBOÇ I L'AMPA DE L'INSTITUT DE L'ARBOÇ REFERENT AL PROJECTE 
D'ESTADES LINGÜÍSTIQUES A IRLANDA, CURS 2017-2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

 
L’AMPA de l’Institut l’Arboç ha organitzat durant el curs escolar 2017/2018 una 
estada lingüística a Irlanda pels alumnes de 3r de l’ESO.
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L’ajuntament de l’Arboç vol donar suport a aquest tipus d’activitats, 
encaminades a l’ensenyament i al desenvolupament personal, mitjançant una 
subvenció per tots aquests nois i noies residents a l’Arboç, que han participat 
en aquest projecte.
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 18 de juliol 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 l’Ajuntament de l’Arboç i l’AMPA de l’Institut de l’Arboç, per el 
projecte de les estades lingüístiques a Irlanda, realitzades pels alumnes de 3 
er d’ESO, residents a l’Arboç.
 
Segon.-  Aprovar  aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació  pressupostària 
18.06.3220.48900  ENSENYAMENT  SECUNDARI  –  ALTRES 
TRANSFERÈNCIES  A FAMÍLIES  I  INSTITUCIONS  del  Pressupost  per  a 
l'exercici 2018, en concepte de subvenció de 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 a l’AMPA de l’Institut de l’Arboç i comunicar-ho 
al Departament d'Intervenció.
 
ANNEX
 
 
 
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT DE  L’ARBOÇ I 
L’ASSOCIACIÓ  DE  MARES  I  PARES  D’ALUMNES  DE  L’INSTITUT  DE 
L’ARBOÇ  PER  REGULAR  LA  CONCESSIÓ  D’UNA  SUBVENCIÓ  PER 
FINANÇAR  EL  PROJECTE  D’ESTADES  LINGÜÍSTIQUES  A IRLANDA A 
L’ABRIL DE 2018.
 
 
 
L’Arboç ***************
 

REUNITS
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D’una banda, el Sr. Joan Sans i Freixas, amb DNI 39.665.174H en qualitat  
d’alcalde-president  de  l’Ajuntament  de  l’Arboç,  amb  NIF  P-4301600E, 
degudament assistit per la secretària-interventora accidental de la Corporació 
Sra. Isabel Blasón Berdasco, i en virtut de l’acord de la junta de Govern Local  
de data ****, pel qual s’aprova la minuta d’aquest conveni.
 
I  d’altra  banda,  el  Sr.  Jaume  Solé  Freixas,  major  d’edat,  amb  DNI  núm. 
44.019.471R,  que  actua  com  a  President  en  nom  i  representació  de 
l’Associació  de  Mares i  Pares  d’Alumnes de l’Institut  de l’Arboç,  amb CIF 
G-43263227
 
i reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats 
suficients per a formalitzar el present conveni,
 

 
 

MANIFESTEN
 
PRIMER.- Que l'Associació de Mares i Pares d’Alumnes ( en endavant AMPA) 
de  l’Institut  de  l’Arboç,  és  una  entitat  sense  ànim  de  lucre  vàlidament 
constituïda, que vetlla per a la millora de la qualitat educativa dels seus fills i 
filles  .  En  aquest  marc,  i  dins  de  les  seves  accions,  es  contempla 
l’organització, la gestió i direcció d’activitats educatives en l’etapa que va dels 
12 als 18 anys d’edat.
 
 
 
SEGON.- Que és voluntat d’aquest Ajuntament donar suport a totes aquelles 
entitats  sense ànim de lucre que fomentin  activitats  diverses (  educatives, 
formatives culturals etc.) que contribueixin a la millora de les condicions de 
vida  del  nostre  municipi,  mitjançant  l’aportació  dels  recursos  financers, 
tècnics, humans i organitzatius necessaris.
 
 
 
TERCER.-  L’AMPA de  l’Institut  de  l’Arboç  ja  porta  uns  anys  organitzant 
projectes  d’estades  lingüístiques  a  Irlanda  pels  alumnes  de  3r  de  l’ESO. 
L’ajuntament  de  l’Arboç  vol  donar  suport  a  aquest  tipus  d’activitats 
encaminades  a  l’ensenyament  i  al  desenvolupament  personal  dels  joves 
arbocencs.
 
 
 
QUART.- En l’apartat 1 de l'article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que les administracions Públiques 
podran celebrar convenis amb subjectes de dret privat per un fi comú. 
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CINQUÈ.- Que en l’apartat 2 de l'article 6 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, 
de  Contractes  del  Sector  Públic,  determina que estan exclosos de l’àmbit 
d’aquesta llei els convenis que, d’acord a les normes específiques que els 
regulen, celebri l’Administració amb persones físiques o jurídiques subjectes 
al  dret  privat,  sempre  que  el  seu  objecte  no  estigui  compres  en  el  dels 
contractes regulats en aquesta llei o en normes administratives especials.
 
 
 
SISÈ.-  L’article  8.1  b)  i  c)  de  la  llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de 
transparència,  accés a la informació pública i  bon govern, disposa que els 
subjectes inclosos en l’àmbit  d’aplicació de la llei,  entre ells l’administració 
local, han de fer pública la relació de convenis subscrits, amb menció de les 
parts signants, el seu objecte, els terminis de durada, les modificacions fetes, 
els obligats a la realització de les prestacions i, si  s’escau, les obligacions 
econòmiques  convingudes  (…)  així  com  les  subvencions  i  les  ajudes 
públiques concedides amb indicació del seu import, l’objectiu o la finalitat i els 
beneficiaris.
 
 
 
SETÈ.- Que  es  d’aplicació  a  aquest  conveni  la  Llei  38/2003,  de  17  de 
novembre, General de Subvencions ( en endavant LGS).
 
 
 
Per tot l’expressat, les parts atorguen el present conveni de col·laboració, que 
regula  els  compromisos  en  allò  que  es  refereix  a  aquesta  subvenció,  a 
l’empara del que disposen les bases d’execució del pressupost municipal i 
l’article 22 LGS, conforme a les següents
 
 
 
CLÀUSULES
 
 
 
PRIMERA.- Objecte, finalitat i beneficiari
 
Constitueix l’objecte del present conveni regular la concessió d’una subvenció 
a  l’AMPA  de  l’Institut  de  l’Arboç  per  finançar  el  projecte  d’Estades 
Lingüístiques  a  Irlanda  pels  alumnes  de  3r  de  l’ESO  que  es  trobin 
empadronats al municipi de l’Arboç.
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SEGONA.- Duració 
 
Aquest conveni te vigència durant el curs escolar 2017-2018 i obliga a les 
parts des del moment de la seva signatura, sense perjudici dels procediments 
de reintegrament o sancionadors als que pugui donar lloc.
 
 
 
TERCERA.- Import de la subvenció i forma de pagament.
 
L’ajuntament de l’Arboç aportarà a l’AMPA de l’Institut de l’Arboç la quantitat 
de 50 euros per alumne que porti a terme l’objecte del conveni. Serà condició 
sine qua no que l’alumne es trobi empadronat al municipi de l’Arboç en el 
moment de realitzar l’activitat que es subvenciona.
 
El  pagament  de  la  subvenció  es  farà  mitjançant  transferència  bancària  al 
compte de l’AMPA de l’Institut de l’Arboç, un cop es realitzi la justificació de 
l’activitat subvencionada en els termes establerts en aquest conveni.
 
 
 
Aquesta  quantitat  anirà  amb  càrrec  de  la  partida  pressupostaria 
18.06.3220.48900 del pressupost vigent.
 
 
 
QUARTA.- Compatibilitat amb altres subvencions
 
Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts o subvencions públiques o 
privades,  o  altre  tipus  de  finançament.  En  qualsevol  cas,  les  quantitats 
atorgades  no  podran  excedir  al  cost  total  de  les  actuacions  objecte  de 
subvenció. 
 
 
 
CINQUENA.- Comissió de seguiment
 
 
 
Es constituirà una comissió formada per un representant de l’ajuntament de 
l’Arboç i un representant de l’AMPA de l’Institut l’Arboç, que portarà a terme 
funcions  de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels 
compromisos adquirits per les parts signants del mateix.
 
 
 
SISENA.- Obligacions de l’AMPA de l’Institut de l’Arboç
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Són obligacions de l’AMPA de l’Institut de l’Arboç:
 
1.- Porta a terme l’activitat objecte del conveni i justificar la seva execució.
 
2.- Presentar els documents previstos en la clàusula novena per justificar el 
conveni.
 
3.- Comunicar a l’ajuntament de l’Arboç l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos que instanciïn l’activitat objecte del conveni, d’acord amb 
allò que disposa en l'epígraf d) de l’apartat 1 de l'article 14 de la LGS.
 
4.- Fer constar en l’informació, documentació i publicitat pròpia de l’activitat 
objecte del conveni la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament de l’Arboç. 
 
5.- Les contemplades de forma general en l'article 14 de la LGS derivades de 
la normativa vigents sobre ajuts o subvencions públiques.
 
6.-Procedir al reintegrament del fons percebut en els supòsits contemplats en 
l’art. 37 de la LGS.
 
7.-Presentar declaració responsable, subscrita pel responsable de l’entitat, de 
trobar-se  al  corrent  de  pagament  de  les  obligacions fiscals  amb l'Agència 
Tributaria i la Seguretat Social i amb l’ajuntament de l’Arboç.
 
8.- Presentar declaració responsable subscrita pel responsable de l’entitat, de 
no  estar  subjecte  a  les  prohibicions  per  obtenir  la  condició  de  beneficiari 
establertes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
 
9.-  Presentar declaració responsable subscrita  pel  responsable de l’entitat, 
conforme la quantitat que concedeix l’ajuntament de l’Arboç no serà aplicada 
a una activitat diferenta a la que es objecte del present conveni.
 
10.- A reintegrar la subvenció concedida en cas que es comprovi que l’AMPA 
de l’Institut de l’Arboç, hagi incorregut en algun dels supòsits previstos en l’art. 
30 de la LGS
 
11.- Com a entitat beneficiaria , l’AMPA de l’Institut de l’Arboç queda obligada 
a facilitar a l’Ajuntament de l’Arboç la informació que se li pugui requerir per  
tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, recollida a la llei 19/2013, de 9 de 
desembre, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.
 
A més a més, estaran també a disposició de l’ajuntament de l’Arboç, previ 
requeriment, els següents documents:
 
a) Una relació nominal de l’alumnat que es benefici d’aquesta activitat.
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b) Un pressupost de despeses i ingressos de l’activitat a portar a terme.
 
c) Una relació de possibles ingressos que pugui percebre l’AMPA en relació a 
l’activitat subvencionada
 
 
 
SETENA.- Obligacions ajuntament de l’Arboç
 
Atorgar  una  subvenció  econòmica  (50euros/alumne)  als  alumnes  de  3  er 
d’ESO de l’Institut de l’Arboç, que estiguin empadronats al municipi de l’Arboç 
i  que  portin  a  terme  l’activitat  que  es  subvenciona,  en  el  curs  acadèmic 
2017/2018.
 
 
VUITENA.- Acceptació de la subvenció
 
La subvenció s'entén acceptada des de la signatura del present conveni.
 
 
NOVENA.- Justificació de la subvenció
 
 
 
Per justificar la subvenció, l’AMPA de l’Institut l’Arboç, haurà de presentar la 
següent documentació:
 
 
 
1.- Memòria de l’activitat realitzada. En la mateixa ha de figurar el nombre 
d’alumnes domiciliats a l’Arboç que han participat en aquest projecte.
 
2.-  Relació  numerada  d'ingressos  i  despeses  corresponents  a  l’activitat 
subvencionada Quan l’activitat hagi estat finançada, a més de la subvenció de 
l’Ajuntament  de  l’Arboç,  amb fons  propis  i  altres  subvencions  o  recursos, 
s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència i l’aplicació dels 
fons a les activitats subvencionades.
 
 
 
La  falta  de  justificació  produirà  l’obligació  de  retornar  les  quantitats  no 
justificades.
 
 
 
DESENA.- Revisió i modificació del Conveni
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L’ajuntament de l’Arboç podrà revisar i modificar la subvenció atorgada, prèvia 
concessió d’un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils a l’entitat beneficiaria, en 
els supòsits següents:
 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció.
 
b) Quan l’AMPA hagi obtingut per la mateixa actuació altres subvencions o 
ajuts  públics que,  sumats  a l’atorgada per  l’Ajuntament  superin  el  cost  de 
l’activitat subvencionada.
 
c) Quan l’AMPA no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les 
despeses de l’actuació que estigui obligat a justificar, en els termes i dintre 
dels terminis que preveu la Normativa General de Subvencions.
 
 
 
ONZENA.- Causes de Resolució
 
Serà causa de resolució del present conveni:
 
 
 
1.- El transcurs del termini de vigència del conveni.
 
2.- L’acord unànime de les dues parts signants.
 
3.-  L’incompliment  de les obligacions i  els  compromisos assumits  per  part 
d’alguns dels signants. En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la 
part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un termini de 10 dies 
hàbils les obligacions o compromisos que es consideren incomplerts. Aquest 
requeriment  s’haurà de comunicar  a  la  comissió  de seguiment.  Si  un cop 
transcorregut el termini indicat en el requeriment, l ’incompliment persisteix, la 
part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la 
causa de resolució i el conveni s'entén resolt.
 
4.- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
 
 
 
DOTZENA.- Modificació del conveni 
 
 
 
Qualsevol de les parts podrà proposar la  modificació del conveni, que es 
formalitzarà  mitjançant  addenda  al  mateix,  per  causes  degudament 
justificades i sempre d'interès general.
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TRETZENA.- Regim Jurídic.
 
En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003,d e 17 
de novembre, General de Subvencions, així com, si escau, allò previst en les 
Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici  2018, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre  de  Règim Jurídic  del  Sector  Públic,  en  quan  a  la  regulació  del 
conveni en si
 
 
CATORZENA.- Jurisdicció competent.
 
La jurisdicció contenciosa-administrativa serà la competent per resoldre les 
qüestions  litigioses  que  es  puguin  plantejar  entre  les  parts,  en  el 
desenvolupament del  present Conveni,  per la naturalesa administrativa del 
mateix.
 
 
 
QUINZENA.-  Exclusió de l’aplicació del text refós de la llei de contractes del 
sector  públic,  aprovat  mitjançant  llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  llei  de 
Contractes del Sector públic.
 
 
El present conveni es troba exclòs de l’aplicació de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, en virtut d’allò establert en el seu article 6.2
 
 
En prova de conformitat, signen el present document per duplicat exemplar, 
en el lloc i data de l’encapçalament de l’escrit.
 
 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES
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No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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