Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/33

La junta de govern local

Ordinària

Data

16 / d’agost / 2018

Durada

Des de les 19:42 fins a les 20:58 hores

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per

JOAN SANS FREIXAS

Secretari

ISABEL BLASON BERDASCO

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77785871D

ALFONS RIBAS PEREZ

SÍ

39693419L

GABRIEL CURIESES ESTEBAN

SÍ

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39688738F

JOSEP RAJA MOLINARI

SÍ

39733266F

MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS

SÍ

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

SÍ

39706418T

SONIA MAGRANE RUS

SÍ

46634761F

SUSANA BAYO MORALES

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

Ajuntament de L'Arboç
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0033 Data : 23/08/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 24/08/2018
HASH: 297d6e1711652dc4e0614f5a65c358aa

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 23/08/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 32/18 DE DATA 09/08/2018
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

Cobrament de les costes del procediment abreujat núm. 297/2016 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona
Fets:
1. En el procediment abreujat núm. 297/2016 que ha tramitat el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, s'ha dictat la lnterlocutòria
132/2017 de data 7 de juny de 2017 que estableix a la seva part dispositiva:
"En su virtud, ACUERDO: Tener por desistido al Sr. G.V.V. del recurso
formulado en las presentes actuaciones. Con expresa imposición de
las costas procesales causadas a la parte actora, que no podrán
exceder de la suma de 50 euros".
2. Efectuada la corresponent taxació de costes, el Jutjat amb data 3 de
novembre de 2017 ha dictat un Decret mitjançant el qual s'ha aprovat la
minuta d'honoraris del lletrat de la Diputació per un import de 50,00 euros.
3. L'Administració defensada pel lletrat dels Serveis Jurídics de la Diputació
és Ajuntament de I'Arboç.
4. La part obligada al pagament de les costes és la part demandant:
NIF: ----75t4-X
Fonaments de dret:
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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EXP. NÚM. 658/2017. RECLAMACIÓ COSTES RECURS CONTENCIOS
ADMINISTRATIU NUM. 297/2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚM. 2 DE TARRAGONA
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S'aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 32/18 de data 9 d'agost de 2018.

1 . L'article 1 39.4 de la Llei 2911998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció
contenciosa administrativa estableix:
"Per a l'exacció de les costes imposades a particulars, l'Administració
creditora ha d'utilitzar el procediment de constrenyiment, a falta de
pagament voluntari."

2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades
per l'Administració, el pagament en període voluntari s'ha de fer en els
terminis següents:
a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 de cada
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del
segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil
següent.»
3. Per analogia amb aquest precepte, es considera adient concedir a la part
obligada al pagament de les costes els mateixos terminis que la LGT
concedeix per al pagament en període voluntari dels deutes tributaris.

Número : 2018-0033 Data : 23/08/2018

"Article 62 Terminis per al pagament

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Per la seva banda, la Llei general tributària en el seu article 62.2 estableix:

Primer.- Requerir el Sr. amb NIF----75t4-X perquè pagui a la Tresoreria de
I'Ajuntament de I'Arboç la quantitat de 50,00 euros, import de la taxació de
costes aprovada pel Jutjat en el recurs de referència.
Segon.- El pagament de la quantitat expressada pot efectuar-se en voluntària
en els terminis següents:
- Si la notificació de la present Resolució es realitza entre els dies 1 i
15 del mes, el pagament es pot fet fins el dia 20 del mes següent.
- Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim del mes, el
pagament es pot fer fins el dia 5 del segon mes posterior.
Tercer.- Transcorreguts els anteriors terminis sense haver-se efectuat el
pagament de les costes, es cobraran per la via de constrenyiment.
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Per tant, PROPOSO:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient 2018/1990 Relatiu a l’aprovació del padró per la Utilització Privativa o
l'Aprofitament Especial Del Domini Públic Local – Taxa de Guals corresponent a l'exercici
2018.
PROPOSTA
1. Considerant que l’article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibilita que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local
2. Els ajuntaments podran establir i exigir taxes per la prestació de serveis o la realització
d'activitats de la seva competència i per la utilització privativa o l'aprofitament especial dels
béns del domini públic municipal.
3. Les taxes de venciment periòdic i notificació col·lectiva s’aproven i es publiquen mitjançant
els corresponents edictes, en compliment de la normativa sectorial, l’Ajuntament ha
confeccionat el padró per la Utilització Privativa o l'Aprofitament Especial Del Domini Públic
Local – Taxa de Guals corresponent a l'exercici 2018.
El Regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
1. APROVAR inicialment el padró per la Utilització Privativa o l' Aprofitament Especial Del
Domini Públic Local – Taxa de Guals corresponent a l'exercici 2018.

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

Codi Validació: A5AEMPYN4QACWQKEDKE7S2234 | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 10

EXP. NÚM. 1990/2018. APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA DE GUAL
EXERCICI 2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Contra la present resolució no es pot interposar cap mena de recurs, per
tractar-se de I'execució d'una resolució judicial ferma, per la qual cosa si
I’interessat estima que el seu contingut no s'ajusta a allò resolt per l'òrgan
judicial, pot posar-ho en el seu coneixement mitjançant el corresponent
incident d'execució de sentència, d'acord amb el que preveu |article 109 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

2. Exposar al públic l’aprovació inicial, mitjançant la publicació del corresponent edicte en el
BOP de Tarragona i en el Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant un termini de 15 dies,
perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les al·legacions i reclamacions
pertinents.
3. Que en el supòsit que no es presentessin al·legacions ni reclamacions, que l’aprovació
inicial esdevingui automàticament definitiva sense necessitat d’un nou acord per part de la
Junta de Govern Local.

EXP. NÚM. 1394/2018. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL PROJECTE
ACTIVITATS ESPORTIVES SOLIDÀRIES L'ARBOÇ ES MOU
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Assumpte: EXP. 1394/2018. Aprovar la memòria justificativa del projecte: activitats esportives
solidàries l’Arboç ES MOU.

Antecedents:

1.

Des de la Regidoria d’Esports, Joventut i Lleure i a través del nostre Projecte Integral al

Número : 2018-0033 Data : 23/08/2018

5. Notificar el present acord a BASE Gestió d’ Ingressos Locals de la Diputació de Tarragona,
atès que té delegada la recaptació en voluntària i executiva de l’ esmentada taxa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. Notificar el present acord al Departament de Recaptació i al Departament d’ Intervenció als
efectes pertinents.

Nucli Antic del Pla de Barris, es vol fomentar les relacions intergeneracionals del nucli
antic del Municipi de l’Arboç.
Dins del nostre Projecte d’Intervenció Integral al nucli antic, existeix una acció per a
fomentar l’esport, concretament, al camp 7, acció 7.06. Programa d’Esport, Salut i
Convivència.
3.

Vist l’informe d’Intervenció de data 9 de juliol de 2018 sobre disponible, suficiència i
adequació del crèdit.

Fonaments de dret

1.

Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, de convocatòria per l’any 2010 per a
l’atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

2.

Art. 15.2 del decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004,
abans esmentada, correspon a la Comissió de Gestió de Fons de foment del programa

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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2.

barris, l’aprovació de la pròrroga per finalitzar l’execució de les actuacions que han
obtingut finançament, la qual va atorgar l’esmentada pròrroga del projecte d’intervenció
integral del nucli antic a l’any 2017.

Per tot l’anterior, la Regidoria d’Esports, Joventut i Lleure proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la memòria del projecte activitats esportives solidàries l’Arboç ES MOU dins

LLEI DE BARRIS - Programa d’Esport, Salut i Convivència., del Camp 07, acció 07.06.

Tercer.- Designar responsable d’aquest contracte al Sr. M.A.D.M, per tal que en supervisi i
controli l’execució i adopti les decisions i dicti les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

EXP. NÚM. 2130/2018. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS MUNICIPALS
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2017
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

Número : 2018-0033 Data : 23/08/2018

Segon.- Autoritzar i disposar d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació 18.03.4500.22711

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

de l’acció 7.06. Programa d’Esport, Salut i Convivència.

Atès que les Regidories de Cultura i Esports creu convenient recolzar a les
entitats que contribueixin al dinamisme esportiu, social i cultural de la vila,
mitjançant l’atorgament de subvencions, sent les entitats beneficiàries de la
subvenció i l’import de la mateixa les següents:
ENTITATS CULTURALS I
ESPORTIVES
Coral Ressò
Ball de Bastons
Ball de Diables i Drac Badalot
Esbart Sant Julià
Elenc Artístic Arbocenc
Associació Cultural El Seguici
Minyons de l’Arboç

IMPORT
1.050,00€
1.050,00€
1.050,00€
1.050,00€
1.050,00€
1.050,00€
1.050,00€

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Atès que durant el 2017 les entitats culturals i esportives de la vila han
organitzat diverses activitats per promocionar la seva entitat i això els hi ha
suposat un increment en les seves despeses;

Atès que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 3 d’agost de
2017, es procedeix a l'atorgament de 2.000,00 € a favor del Club Futbol
l'Arboç, com a bestreta de la subvenció anual corresponent a l'exercici 2017,
per tal de fer front a l’inici i a les fitxes federatives de la temporada 2017/18 a
la Lliga de Tercera Catalana;
Atès que la concessió de subvencions queda sotmesa a la incoació del
corresponent expedient que es tramitarà d'acord amb la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 16 d’agost de 2018 en el
que s’estableix que existeix crèdit disponible suficient per atorgar les
subvencions;
Per tot l'anterior la Regidoria d’Esports proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Atorgar a les entitats culturals i esportives del municipi les
subvencions corresponents a l'exercici 2017:
ENTITATS CULTURALS I
ESPORTIVES
Coral Ressò
Ball de Bastons

IMPORT
1.050,00€
1.050,00€

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Atès que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 2 de març de
2017, es procedeix a l'atorgament de 2.000,00 € a favor del Club Futbol
l'Arboç, com a bestreta de la subvenció anual corresponent a l'exercici 2017,
per tal de fer front a les despeses que li ocasiona la temporada 2017/18 a la
Lliga de Tercera Catalana;
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600,00€
600,00€
600,00€
800,00€
800,00€
1.050,00€
600,00€
600,00€
3.600,00€
4.900,00€
6.000,00€
500,00€
4.500,00€
500,00€
500,00€
33.500,00€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Associació Cívica “La Creu”
Confraria dels Dolors
Pretorians ”Armats de l’Arboç”
Colla de Gegants i Nans
Trabucaries ”Guineus” de l’Arboç
Ball de Pastorets de l’Arboç
Llar de Jubilats
Associació de Dones Arbocenques
Càrites Parroquial
Club Futbol Base l’Arboç
Club Futbol l’Arboç
Penya Ciclista l’Arboç
Club Bàsquet l’Arboç
Club Tir amb arc l’Arboç
Club Esportiu l’Arboç
TOTAL

· 18.01.3340.48900 POLÍTICA D’ACCIÓ CULTURAL – ALTRES
TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS, s’imputaran a aquesta
aplicació pressupostària les subvencions atorgades a Coral Ressò, Ball de
Bastons, Ball de Diables i Drac Badalot, Esbart Sant Julià, Elenc Artístic
Arbocenc, Associació Cultural El Seguici, Minyons de l’Arboç, Associació
Cívica “La Creu”, Confraria dels Dolors, Pretorians “Armats de l’Arboç”, Colla
de Gegants i Nans, Trabucaires “Guineus” de l’Arboç i Ball de Pastorets de
l’Arboç per un import total de 11.800,00€.
· 18.04.2310.48000 ACCIÓ SOCIAL – ATENCIONS BENÈFIQUES I
ASSISTENCIALS, s’imputarà a aquesta aplicació pressupostària la subvenció
atorgada a Càrites Parroquial i a Associació de Dones Arbocenques per un
import de 4.200,00€.
· 18.04.3370.48900 LLAR D’AVIS - ALTRES TRANSFERÈNCIES A
FAMÍLIES I INSTITUCIONS, s’imputarà a aquesta aplicació pressupostària la
subvenció atorgada a Llar de Jubilats per import de 600,00€.
· 18.08.3410.48900 PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT - ALTRES
TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS, s’imputarà a aquesta
aplicació pressupostària la subvenció atorgada a Llar de Jubilats per import

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Segon.- Aprovar la despesa de les subvencions a les entitats culturals i
esportives, per un import total de 31.500,00 € (trenta-un mil cinc-cents euros),
a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:
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1.050,00€
1.050,00€
1.050,00€
1.050,00€
1.050,00€
600,00€
600,00€
600,00€
800,00€
800,00€
1.050,00€
600,00€
600,00€
3.600,00€
4.900,00€
2.000,00€
500,00€
4.500,00€
500,00€
500,00€
31.500,00€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ball de Diables i Drac Badalot
Esbart Sant Julià
Elenc Artístic Arbocenc
Associació Cultural El Seguici
Minyons de l’Arboç
Associació Cívica “La Creu”
Confraria dels Dolors
Pretorians ”Armats de l’Arboç”
Colla de Gegants i Nans
Trabucaries ”Guineus” de l’Arboç
Ball de Pastorets de l’Arboç
Llar de Jubilats
Associació de Dones Arbocenques
Càrites Parroquial
Club Futbol Base l’Arboç
Club Futbol l’Arboç
Penya Ciclista l’Arboç
Club Bàsquet l’Arboç
Club Tir amb arc l’Arboç
Club Esportiu l’Arboç
TOTAL

de 12.900,00€.
Tercer.- Aprovar el pagament del 50% de l’import total de subvenció atorgada
a cada entitat a la resolució de l’acord de concessió, considerat com a
bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a l’art. 126.3 del
ROAS.

Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que, per
tant, la totalitat de la subvenció es correspon amb les despeses derivades de
les seves activitats, omplint el document de l’Annex 4.
Cinquè.- Notificar el present acord a les entitats interessades.

EXP. NÚM. 2107/2018. ATORGAMENT PRESTACIÓ AJUT D'URGÈNCIA SOCIAL
A Y.A.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 30 de març de 2012, va
aprovar les Bases per la Concessió de Prestacions d'Urgència Social, i donat
que actualment hi ha una persona que ha presentat sol·licitud per acollir-se a
aquestes bases, i un cop derivades als Serveis Socials del municipi, la
treballadora social ha procedit a realitzar la valoració pertinent a la sol·licitant.
Atès que en data 20 de juny de 2012, l'Ajuntament de l'Arboç signa un
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Arboç i Càrites, on es
comprometen a col·laborar amb aquesta corporació, fent una aportació
dinerària a favor de l' Ajuntament perquè es destini a donar suport al Fons
Social.
Vista la sol·licitud presentada en data 6 d’agost de 2018 (2018-E-RC-4880),
per Y.A., on sol·licita un ajut social;

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

Número : 2018-0033 Data : 23/08/2018

Les entitats esmentades hauran de presentar justificants que acrediten la
realització de les activitats objecte de subvenció, l’estat de comptes, els
balanços anuals, així com el compliment de la finalitat que determina la
concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la Intervenció de l’Ajuntament en qualsevol
moment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Realitzar el pagament del 50% restant, un cop presentada la
justificació de la subvenció i sigui verificada per l’àrea d’Intervenció de
l’Ajuntament, sent la data màxim per a la presentació de la justificació de les
activitats objecte de subvenció el 30 de novembre de 2018.

Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a
l'atorgament d'un ajut de 171,32 € en concepte de subministrament elèctric;
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 9 d’agost de 2018, en el
qual s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària
18.04.2310.48000 per fer front aquesta despesa.

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada, i a Càrites
l’Arboç.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

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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Segon.- Efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament
elèctric, per un import total de 171,32 € a Càrites l’Arboç.

Codi Validació: A5AEMPYN4QACWQKEDKE7S2234 | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
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Primer.- Aprovar l’atorgament d'un ajut social a Y.A., per un import de 171,32
€ per tal de fer front a un rebut de llum de l’empresa Endesa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l'adopció
dels següents ACORDS:

