
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/3 La Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 18 / de gener / 2018

Durada Des de les 19:00 fins a les 19:30 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 NO

39665174H JOAN SANS FREIXAS SÍ

39688738F JOSEP RAJA MOLINARI SÍ

46339828A MONTSERRAT PEREZ GALLEGO SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. GABRIEL CURIESES ESTEBAN:
«TREBALL»

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Ajuntament de L'Arboç

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



 

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 2/18 DE DATA 11/01/2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de Govern Local 
2/18 de data 11 de gener de 2018.
S'aprova per unanimitat.

 

EXP. 2480/17. SUBVENCIÓ AMPA RESIDÈNCIA L'ARBOÇ PER COL·LABORACIÓ 
EN LA FIRA DE SANTA LLÚCIA 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès que l’AMPA Residència l’Arboç va col·laborar durant la Fira de Santa Llúcia 2017, fent 
els tallers infantils  i  dinamitzant  la carpa del  Pare Noel,  per  tal  de generar  ingressos per 
l’associació i així poder realitzar activitats en el centre educatiu;
 
Atès que durant el matí i la tarda dels dies 9 i 10 de desembre van acollir a més de 200  
infants;
 
Atès que l’AMPA Residència l’Arboç és una entitat sense ànim de lucre, que agrupa a totes 
les mares i pares d’alumnes del Col·legi Residència l’Arboç que se’n fan socis, i participa en 
el projecte educatiu de l’escola, i ofereix serveis complementaris a l’escola;
 
Atès que la regidora d’Ensenyament es va comprometre amb l’associació que els hi abonaria 
les despeses derivades per l’organització d’aquesta activitat que forma part del marc de la 
Fira de Santa Llúcia i contribueix a potenciar aquesta festa;
 
Vist l'article 118 i 125.2.a) del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres,  Activitat  i  Serveis  del  Ens  Locals,  en  el  qual  s'estableix  que  poden  atorgar-se 
subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost;
 
No obstant, d'acord amb la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
beneficiari  estarà obligat  a justificar  el  compliment de les condicions  i  la  consecució dels 
objectius previstos en l'acte de concessió de la subvenció.
 
Vist  l'informe  del  Departament  d'Intervenció  de  data  15 de  gener de  2018,  en  el  que 
s'estableix que existeix consignació suficient per fer front a la despesa;
 
Per tot l'anterior la regidoria d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local l'adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Atorgar a l’AMPA Residència l’Arboç amb NIF. G-43516921, un ajut per import de 
260,00 € (dos cents seixanta euros) per sufragar les despeses produïdes per l’organització 
dels tallers infantils i del Pare Noel que es van dur a terme en el marc de la Fira de Santa 
Llúcia 2017.
 
Segon.-  Aprovar  la  despesa  que  anirà  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària 
18.06.3380.48900 del pressupost de la Corporació.
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.
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EXP NUM 959/2017. APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL D'ASPIRANTS ADMESOS I 
EXCLOSOS DEL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE I PROVISIÓ DE FORMA INTERINA DELA 
PLAÇA VACANT D'INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL DE L'ARBOÇ

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

En data 11 de gener de 2018, ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies, de conformitat amb allò  
establert a les bases de la convocatòria, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juny 
de 2017, publicades al BOP de Tarragona núm. 132, de dates  10 de juliol de 2017 i en el DOGC núm. 7426, 
de data 3 d’agost de 2017, per la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, de forma interina, d’una plaça  
d’inspector de la Policia Local, grup A2.

 

Per tot l’anterior el regidor de Règim Interior, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives del esmentat 
concurs oposició lliure de la següent manera: 

 

Aspirants admesos

 
DNI

47626173G
 
39687939J
 
38431018L
 

 

Aspirants Exclosos amb detall de la causa d’exclusió

 
DNI Detall exclusió
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44420108R
 

Manca la documentació sol·licitada en la base segona c),d), e), f), g), h), i) i base 
tercera:  currículum  vitae,  informe  de  la  vida  laboral,  DNI,  documentació 
acreditativa dels mèrits que s’al·leguin. (Les fotocòpies han d’estar compulsades)

39709548W Manca  la  documentació  sol·licitada  en  la  base  segona  d),  i)  i  Base  tercera: 
Compulsa de l’informe de la vida laboral

40931989Q Manca la documentació sol·licitada en la base segona d), e), h), i) i Base tercera: 
Compulsa de l’informe de la vida laboral

39683734V Manca  la  documentació  sol·licitada  en  la  base  segona  d),  e)  i  Base  tercera: 
Compulsa de l’informe de la vida laboral

47785734Z Manca la  documentació sol·licitada en la base segona c),  d),  e),  h),  i)  i  base 
tercera : informe de la vida laboral (les fotocòpies han d’estar compulsades)

37332687F Manca la documentació sol·licitada en la base segona c) d),  i)  i  Base Tercera 
:compulsa de l’informe de la vida laboral

34762753R Manca la documentació sol·licitada en la base segona d), e)

38456960V Manca la documentació sol·licitada en la base segona d), h),  i) i  base tercera: 
informe vida laboral. (les fotocòpies han d’estar compulsades)

39929663F Manca la documentació sol·licitada en la base segona d), e), f),( no acredita el 
permís de conduir de la classe A), h), i) i base tercera: documentació acreditativa 
dels  mèrits  que s’al·leguin,  documentació acreditativa  del  pagament  dels  drets 
d’examen. (les fotocòpies han d’estar compulsades)

43446341P Manca la documentació sol·licitada en la base segona d), e), h), i) i Base tercera: 
Compulsa de l’informe de la vida laboral i  part de la documentació acreditativa 
dels mèrits que s’al·leguen.

 

Segon.- Queden exempts  de la  realització  de la  prova de llengua catalana  corresponent  al  nivell  C els 
següents aspirants:  

 
DNI

47626173G
 
39687939J
 
38431018L
 

 
Tercer.- Aquesta llista s’elevarà a definitiva junt amb aquesta resolució, si transcorregut un termini de 10 dies 
hàbils de la seva publicació al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament no es presenten 
al·legacions.
 
Quart.- Els aspirants exclosos hauran de esmenar els errors en un termini de 10 dies hàbils, a comptar des 
del dia següent a la publicació d’aquest acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Els posteriors acords seran publicats al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web 
www.arbocenc.org.
 
Sisè.-  Nomenar al Tribunal qualificador següent:
 
President/a:
 

Ajuntament de L'Arboç

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

http://www.arbocenc.org/


 

Titular: Sra. Isabel Blasón Berdasco
 
Suplent: Sr. Alexandre Pallares Cervilla
 
Vocal designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya:
 
Titular: Sr. Jaume Bosch Mestres
 
Suplent: Sr. Albert Romero Pizarro
 
Vocal designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat :
 
Titular: Sra. Begonya Curto Ferré
 
Suplent: Sra. Encarna García Rosado
 
Vocal designat per un altre ajuntament:
 
Titular: Sr. José Luis Gargallo Garcia 
 
Suplent: Sr. Marc Peña Sanchez
 
Vocal designat per l’ajuntament de l’Arboç, actuant també com a secretària del Tribunal
 
Titular: Sra. Imma Forns Gabarró
 
Suplent: Sra. Cristina Galindo Garza
 
Sisè.- Convocar a tots els aspirants admesos que hagin de realitzar la prova de català, i als membres del 
Tribunal qualificador, pel dia 20 de març de 2018, a les 9:00 del matí, a la Casa de Cultura.
 
Setè.- Convocar als aspirants que hagin superat la prova de llengua catalana i aquells que hagin acreditat 
documentalment el nivell de llengua catalana exigida en les bases, pel dia 20 de març de 2017, a les 10 
hores del matí, a la Casa de Cultura per realitzar la prova psicotècnica. Seguidament, els aspirants que hagin 
superat aquesta prova, realitzaran la prova cultural i teòrica.
 
Vuitè.- Per a la resta de proves, serà el Tribunal Qualificador el que estipuli una data, la qual serà 
comunicada als aspirants el mateix dia 20 de març de 2018.
 
Es recorda a tots els aspirants que hauran de presentar-se amb el Document Nacional d’Identitat en totes i 
cada una de les proves que realitzin.
 
Novè.- Publicar el present acord i posteriors al Tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament 
www.arbocenc.org
 
Desè.- Notificar el present acord als membres del Tribunal, convocant-los a la Casa de Cultura, a les 8 hores 
del dia 20 de març de 2018, als efectes de constituir el Tribunal.
 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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