CONSELL COMARCAL BAIX PENEDES
PLAÇA DEL CENTRE, 5
43700 EL VENDRELL
TARRAGONA

Us notifico que el/la Junta de Govern Local, en sessió ordinari celebrada el dia 21 de maig
de 2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 2 DE LA RESOLUCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT EL 3
D’ABRIL
DE
2018
D’APROVACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA ENFEINA’T CONVOCATÒRIA
2017.
Fets:
1. En data 3 d’abril de 2018, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, adoptà,
entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació: Proposta de
signatura del conveni de col·laboració interadministratiu per a l’execució del
programa Enfeina’t convocatòria 2017 amb identificació de l’expedient
3180/2018.
2. S’ha de modificar el punt 2 de la resolució de l’acord i on diu:
Aprovar ingrés segons es detalla al conveni al compte corrent del Consell
Comarcal del Baix Penedès de 4.633,22€ corresponent en bestreta l’import de
3.858,41€ i la resta 774.81€ corresponent a quitança, confecció de nòmines,
pòlissa d’assegurança i dietes
A de dir:
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Aprovar la despesa segons es detalla al conveni a favor del Consell Comarcal del
Baix Penedès per import de 4.633,22€, dels quals 774,81€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària E04/2410/4650004 corresponent a la quitança, confecció de
nòmines, pòlissa d’assegurança i dietes i 3.858,41€ com a pagament no
pressupostari per tractar-se d’una bestreta que retornarà el Consell Comarcal quan
rebi la subvenció del SOC.
3. S’acompanya informe de la tècnica de Treball Jezabel Ruiz de data 11 de maig de
2018.

Alexandre Pallarès Cervilla
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1. Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre, per la qual s’obre convocatòria per
a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al programa ENFEINA’T,
regulada per l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre, per la qual s’aproven les
bases reguladores de la convocatòria i publicada al DOGC del 6 de novembre de
2017.
2. Article 15 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal, aprovat en sessió de
Ple 1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 i BOPT 84/1994) exerceix competències
delegades per la Generalitat en matèria de promoció econòmica i dinamització
ocupacional.

3. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
enumera entre les formes de cooperació interadministratives el conveni. En el
mateix sentit, l’article 150 del text refós de la llei municipals i de règim local de
Catalunya, que es desenvolupa reglamentàriament en els articles 303 i següents
del Decret 179/1995, de 13 de juny. Finalment, els convenis i el seu procediment
està regulat als articles 108 a 112 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de QUALITAT VIDA I PROM. ECON. - OCUPACIÓ i per unanimitat acorda:
1. Modificar el punt 2 de l’acord que es va aprovar en data 3 d’abril de 2018, la Junta
de Govern Local, en sessió ordinària: Proposta de signatura del conveni de
col·laboració interadministratiu per a l’execució del programa Enfeina’t
convocatòria 2017 amb identificació de l’expedient 3180/2018 i on diu:
Aprovar ingrés segons es detalla al conveni al compte corrent del Consell
Comarcal del Baix Penedès de 4.633,22€ corresponent en bestreta l’import de
3.858,41€ i la resta 774.81€ corresponent a quitança, confecció de nòmines,
pòlissa d’assegurança i dietes
A de dir:
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Aprovar la despesa segons es detalla al conveni a favor del Consell Comarcal del Baix
Penedès per import de 4.633,22€, dels quals 774,81€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària E04/2410/4650004 corresponent a la quitança, confecció de nòmines,
pòlissa d’assegurança i dietes i 3.858,41€ com a pagament no pressupostari per
tractar-se d’una bestreta que retornarà el Consell Comarcal quan rebi la subvenció del
SOC.
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2. Donar trasllat d’aquest acord, als departaments d’intervenció i tresoreria.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu
de reposició davant del mateix òrgan, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació. El
termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar
des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la resolució
d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar cap recurs
administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en els casos previstos a l’art.
125.1 de l’esmentada norma. Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, de
conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de
l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà
interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Alexandre Pallarès Cervilla
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Calafell, 22 de maig de 2018
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