
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/4 La Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 25 / de gener / 2018

Durada Des de les 22:00 fins a les 22:30 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

39733266F MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS 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 3/18 DE DATA 18/01/2018

Ajuntament de L'Arboç

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 
3/18 de data 18 de gener de 2018.
S'aprova per unanimitat.

 

EXP 959/2017. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL DE L'ACORD D'APROVACIÓ 
DE LA LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS DEL CONCURS-OPOSICIO PER 
PROVEIR LA PLAÇA D'INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL DE L'ARBOÇ.

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assen
timent

La Junta de Govern Local  en sessió ordinària de data 18 de gener de 2018, va acordar  
l’aprovació  de  la  llista  provisional  dels  aspirants  admesos  i  exclosos,  la  designació  dels 
membres del Tribunal de qualificador, així com la data de realització de la prova psicotècnica, 
entre altres.
 
En  aquest  acord  s’ha  detectat  un  error  matèria,  concretament,  al  punt  setè  de  la  part 
resolutòria: 
 
On diu
 
“(..) dia 20 de març de 2017 (..)”
 
Ha de dir
 
“(..) dia 20 de març de 2018 (..)”
 
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, el qual disposa que les Administracions Públiques podrà rectificar 
en qualsevol moment, d’ofici o a instancies dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes.
 
Es per això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
 
Únic.- Rectificar l’error material detectat en l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en  
sessió ordinària del dia 18 de gener de 2018, concretament al punt setè de la part resolutòria:
 
On diu
 
“(..) dia 20 de març de 2017 (..)”
 
Ha de dir
 
“(..) dia 20 de març de 2018 (..)”
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EXP. 1447/2017.APROVACIÓ ESMENA ERROR MATERIAL LLISTA 
PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER LA 
CREACIÓ D'UNA BORSA D'AUX. ADMINISTRATIU/VA, PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assent
iment

Fets:

1. En data 12 de gener de 2017, per acord de Junta de Govern Local es va aprovar la llista 
provisional d'admesos i exclosos al concurs oposició lliure per la creació d’una borsa d’aux. 
Administratius/ves, personal laboral temporal.

2. Durant una revisió d’aquest llistat d'aspirants exclosos provisionalment, s'han detectat varis 
errors materials.

Fonaments de dret:

1 L’Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les  
Administracions Públiques, estipula que les Administracions Públiques podran rectificar en 
qualsevol moment els errors materials.

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

Primer.- Modificar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos subsanant els errors 
materials existents.

On diu:

"(...)

Aspirants exclosos amb causa exclusió:

NIF CAUSA EXCLUSIÓ

----3253H Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

----2066N Manca documentació justificativa Base 4

----8818E Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g) i Base 4

----6277L Manca documentació justificativa Base 4

----4929Z Manca documentació justificativa Base 4

----1997A Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

----3758J Manca documentació justificativa Base 4

----6643K Manca documentació justificativa Base 4

----0721C Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

----1193C Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g) i Base 4
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----1224Y Manca documentació justificativa Base 4

----2024T Manca documentació justificativa Base 3, Apartat a) 

----7872E Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

-----6988J Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

----7440K Manca documentació justificativa Base 3, Apartat b), c), f) i e)

----5889J Manca documentació justificativa Base 3, Apartats e) i g)

----3695E Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a) i e)

----8947D Manca documentació justificativa Base 3, Apartat a) i g)

----0950D Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g) i Base 4

----0382X Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g) i Base 4

----3050J Manca documentació justificativa Base 3, Apartat a) i g)

----8727F Manca documentació justificativa Base 3, Apartat a) i g)

----3625P Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a) i e)

----9733C Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

----1212V Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g) i Base 4

----0002D Manca documentació justificativa Base 4

 
(...)"

Ha de dir:

"(...)

Aspirants exclosos amb causa exclusió:
 

NIF CAUSA EXCLUSIÓ

----3253H Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

----2066N Manca documentació justificativa Base 4

----8818E Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g) i Base 4

----6277L Manca documentació justificativa Base 4

----4929Z Manca documentació justificativa Base 4

----1997A Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

----3758J Manca documentació justificativa Base 4

----6643K Manca documentació justificativa Base 4

----0721C Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

----1193C Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g) i Base 4

----1224Y Manca documentació justificativa Base 4

----2024T Manca documentació justificativa Base 3, Apartat a) 

----7872E Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

-----6988J Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

----7440K Manca documentació justificativa Base 3, Apartat b), c), f) i e)

----5889J Manca documentació justificativa Base 3, Apartats e) i g)

----3695E Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a) i e)

----8947D Manca documentació justificativa Base 3, Apartat a) i g)

----0950D Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g) i Base 4

----0382X Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g) i Base 4
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----3050J Manca documentació justificativa Base 3, Apartat a) i g)

----8727F Manca documentació justificativa Base 3, Apartat a) i g)

----3625P Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a) i e)

----9733C Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

----1212V Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g) i Base 4

----0002D Manca documentació justificativa Base 4

----1088R Manca documentació justificativa Base 3, Apartats a), e) i g)

 
(...)"

Segon.- Publicar aquestes esmenes al taulell d’anuncis i a la pagina web de de l’Ajuntament.
 
Tercer.-  Els aspirants exclosos hauran de esmenar els errors en un termini  de 10 dies a 
comptar  des  del  dia  següent  a  la  publicació  d’aquest  acord  al  tauler  d’anuncis  de 
l’Ajuntament.
 
L’Arboç, document signat electrònicament
 

 

EXP 180/2018. APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓ DE 
FAÇANES DEL NUCLI URBÀ DE L’ARBOÇ

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El  Ple  de  l'Ajuntament  va  aprovar  en  data  24.12.93  "l'Ordenança  reguladora  de  les 
subvencions per a finalitats de rehabilitació de façanes", la qual va ser publicada al BOP de 
Tarragona número 133 de 10 de juny de 1994.
 
Vist que l'informe del Departament d'Intervenció de data 22 de gener de 2018, estableix que 
existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària.
 
Vista la necessitat d'aprovar el  programa anual per a la rehabilitació de façanes al  terme 
municipal,  i  atenent  a  raons  de decòrum, aquesta Junta de Govern Local  per  unanimitat 
adopta els següents:
 
ACORDS

Primer.- Aprovar el programa anual per la rehabilitació de façanes del nucli urbà de l'Arboç de 
l'any 2018, per a la rehabilitació de les façanes pels edificis que formen part del nucli urbà 
segons el programa annex. 
 
«PROGRAMA ANUAL PER LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES DEL NUCLI  URBÀ DE 
L'ARBOÇ. ANY 2018.

INTRODUCCIÓ.

El  Ple  de  l'Ajuntament,  en  sessió  de  data  24  de  desembre  de  1993,  va  aprovar  una 
ordenança reguladora de les subvencions destinades a la rehabilitació de façanes, per tal  
d'aconseguir millorar l'aspecte de la població. Aquesta ordenança va ésser publicada en el 
BOPT núm. 133 de data 10 de juny de 1994.
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Considerant la importància en la conservació de les façanes per tal de millorar l'estètica de la 
població es formula el present programa de rehabilitació per aquest any 2018, en la forma 
que preveu l'article 10 de l'ordenança abans esmentada i tenint en compte les actuacions  
realitzades fins aquest moment.

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.
 
1.-Objecte.

És  objecte  del  present  programa,  la  regulació  del  procediment  per  a  l'atorgament  de 
subvencions municipals destinades a la rehabilitació de les façanes dels edificis en l'àmbit del 
terme  municipal  de  l'Arboç  sempre  i  quan  la  seva  finalitat  principal  sigui  l'habitatge,  en 
execució del que disposa l'ordenança reguladora d'aquestes subvencions aprovada pel Ple 
de la Corporació.
 
2.- Caràcter i forma de concessió de les subvencions.
 
Les subvencions regulades en aquest programa són, a tots els efectes, despeses de dret  
públic; tenen caràcter propi, voluntari i eventual, i no poden excedir en el seu import del 25% 
del cost de la rehabilitació.
 
3.- Beneficiaris.
 
Poden sol·licitar aquestes subvencions, les persones físiques i jurídiques propietàries dels 
habitatges a rehabilitar, sempre i quan estiguin compreses dins el Programa de Rehabilitació 
Anual de façanes.

CAPÍTOL II. DELIMITACIÓ DEL SECTOR O ÀREA A REHABILITAR.
 
4.- Àrea a rehabilitar. 
 
El programa va destinat a la rehabilitació de les façanes dels edificis en l'àmbit del municipi de 
l'Arboç  sense  establir  de  manera  urgent  cap  actuació  prioritària.  

CAPÍTOL  III.-  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  I  URBANÍSTIQUES  D'OBLIGAT 
COMPLIMENT O OBSERVANÇA.
 
5.- Prescripcions.
 
Les obres de rehabilitació de façanes seran objecte de la comunicació prèvia d’obres o de la 
llicència  d'obres municipal  amb projecte tècnic,  aquest  últim en el  cas  que correspongui, 
adequant-se a les determinacions generals de construcció de la població. Aquests projectes 
hauran d'ésser aprovats pels Serveis tècnics municipals.
 
En el cas de trobar-se dins de l’àmbit del nucli antic de barris antic ajustar-se a l’ordenança de 
la Carta de Colors del Nucli Antic.

CAPÍTOL IV.- QUANTIA DE LES SUBVENCIONS I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

6.- Quantia de la subvenció.
 
La subvenció en cap cas excedirà del 25% del cost total de l'obra de rehabilitació, la quantia 
de la qual serà d'un màxim de 500 €.

L'import  de  l'aplicació  pressupostària  a  disposició  d'aquest  programa  de  rehabilitació  de 
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façanes del municipi de L'Arboç, serà l'import màxim a assignar entre tots els interessats.

CAPÍTOL V.- PROCEDIMENT PER A L'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS.
 
7.- Sol·licituds.
 
En les instàncies es farà constar l'edifici a rehabilitar, pressupost de l'obra, termini d'execució i 
aniran acompanyades de:
 
-  Fotocòpia  de  la  escriptura  de  propietat,  o  en  el  seu  cas  facultat  de  la  Comunitat  de 
Propietaris per actuar en nom d'aquests i percebre'n la subvenció.
 
- Certificat de l'acord adoptat per la Junta General de la comunitat de Propietaris.
 
- Fotografies de les façanes rehabilitades.
 
-  Factura/res  de l'obra executada del  contractista o industrial  que l'hagi  de realitzar,  amb 
justificant de pagament de la/les mateixa/es.
 
- Full de domiciliació bancària.
 

Les esmentades instàncies s'adreçaran a l'Alcaldia de la Corporació.
 
9.- Esmena de la sol·licitud.
 
En cas que la instància fos incorrecta o incompleta, l'Ajuntament requerirà la seva rectificació 
o adequació, en un termini de deu dies hàbils, fent l'advertiment exprés que, passat aquest 
termini sense que el sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se'l tindrà per desistit 
de la seva petició i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
 
10.- Termini per a la presentació de sol·licituds.
 
Les sol·licituds es presentaran entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

11.- Proposta.
 
Un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds, i dins dels tres mesos següents, 
els Serveis jurídics i tècnics de l'Ajuntament valoraran les propostes i informaran sobre la 
idoneïtat  de  les  obres  en  compliment  del  preceptuat  en  l'ordenança.  

Correspon a la Junta de Govern Local, atorgar les subvencions corresponents. L'acte que 
resolgui l'atorgament haurà d'ésser motivat.
 
La notificació de la resolució favorable de la concessió de la subvenció, portarà annexa la  
llicència municipal d'obra per l'inici de la mateixa.
 
CAP.  VI.-  TERMINI  EN  QUE  L'EXECUCIÓ  DE  LES  OBRES  HAURÀ  D'ESTAR 
REALITZADA.

12- Termini per a la realització de les obres.
 
El termini per a la realització de les obres de rehabilitació esmentades serà de sis mesos.

CAP. VII.- FORMA I MÈTODE DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS.
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13.- Documents justificatius.
 
Resolt el procediment de concessió de la subvenció, el beneficiari, restarà obligat a justificar a 
l'Ajuntament l'aplicació correcta de la subvenció.
 
Els peticionaris només podran disposar de la subvenció un cop s'hagin realitzat la totalitat  
dels treballs d'arranjament o millora de la façana i aportin la documentació justificativa que tot  
seguit  s'especifica  per  a  ésser  avaluada  pels  Serveis  tècnics  municipals:

Certificació final d'obra, en el cas que la façana formi part d'un projecte global de rehabilitació  
de l'immoble.
 
Factures o documents originals acreditatius de la despesa total ocasionada per la realització 
de les obres d'arranjament.
 
14.- Pagament.
 
Un cop justificada degudament la subvenció, l'Ajuntament procedirà al seu pagament dintre 
del termini de dos mesos, des de la presentació de la justificació completa. Els mitjans de 
pagament  seran  els  establerts  a  les  Bases  d'execució  del  Pressupost  vigent.

15.- Normativa aplicable.
 
En allò no previst en aquestes Bases, seran d'aplicació les Bases d'execució del pressupost 
vigent en cada moment, l'ordenança municipal d'arranjament de façanes, el Decret 179/95 de 
13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  reglament  d'obres  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  a 
Catalunya, per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, la normativa 
general de règim local i la de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, així com altres disposicions concordants existents en la matèria.»
 
Segon.-  Trametre aquestes bases a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al taulell  
d'anuncis municipal i a la web de l'Ajuntament per a la seva exposició pública per 20 dies 
hàbils. En cas de no presentar-se al·legacions, l'acord inicialment aprovat esdevindrà definitiu.
 
Tercer.- Ratificar el present acord al proper Ple municipal.
 
 

 

EXP. 214/2018. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA «TREBALL I FORMACIÓ», EN EL MARC 
DE LA CONVOCATÒRIA 2017 QUE PROMOU EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA.

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assent
iment

Els articles 28.1 i 30 del text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l'article 85 del text refós de la Llei municipal i  
del règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen 
que  correspon  als  consells  comarcals  prestar  assistència  tècnica  als  municipis  que  ho 

Ajuntament de L'Arboç

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



 

requereixin, assegurar l'establiment i adequada prestació del serveis municipals en el territori 
de la comarca, tot tenint en compte les diferents necessitats dels municipis.
 
El Consell Comarcal va sol·licitar subvenció al SOC del programa “ Treball i Formació“ dins la  
convocatòria de subvencions per a l’any 2017 (Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre, 
de convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa 
Treball i Formació).
 
La  directora  del  SOC,  el  dia  24  de  novembre  de  2017,  va  resoldre  l’atorgament  d’una 
subvenció per import de 441.505,60 €, per a l’execució del projecte.
 
Atès que l’execució del  programa comporta assumir despeses que no formen part de les 
despeses elegibles, i que, per tant, no estan subvencionades i aquest cost va a càrrec dels  
ajuntaments.  Així  doncs,  es  proposa  la  signatura  d’un  conveni  de  col·laboració 
interadministrativa per a l’execució del programa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès 
i els Ajuntaments d’ Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, 
Bonastre, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys, 
Santa Oliva.
 
El conveni que se sotmet a aprovació té naturalesa administrativa i no té caràcter contractual.  
El  seu  àmbit  d’actuació  és  només  el  que  permeten  les  bases  de  la  convocatòria  2017 
d’aquest programa i tindrà la vigència fins al final del mateix, el 31 de gener de 2019.
 

El c   El conveni com a instrument de col·laboració entre administracions està establert als art. 108 
a112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions  
públiques de Catalunya, els articles 26 i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
que aprova el text refós de la llei d'organització comarcal de Catalunya i l’article 57 de la Llei  
7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.
 
D’acord amb l’anteriorment exposat, la Junta de Govern pren els següents 
 
ACORDS:
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració pel programa “Treball i Formació” en el marc de la 
convocatòria 2017 que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, el text del qual s'incorpora 
com a annex al present acord
 
Segon. Facultar a l' alcalde , Sr. Joan Sans Freixas per a la signatura d'aquest conveni amb 
el Consell Comarcal del Baix Penedès.
 
Tercer. Autoritzar i ordenar la despesa màxima de 3.448,02€ que de la signatura d’aquest  
conveni  se'n  deriva  per  les  arques  municipals,  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària 
18.03.2410.48900 PROMOCIÓ ECONÒMICA – ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I 
INSTITUCIONS .
 
Quart. Donar trasllat d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès.
  
Cinquè. Publicar el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment a la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.
 

 

EXPEDIENT 201/2018. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
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L'ARBOÇ I EL COL·LEGI RESIDÈNCIA L'ARBOÇ PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI COMUNITARI.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

L’Ajuntament de l’Arboç a través de la regidoria d’Ensenyament conjuntament amb el Col·legi 
Residència l’Arboç, comparteixen la voluntat de promoure projectes educatius amb la finalitat 
de fomentar entre els alumnes de l’ESO, accions de compromís cívic, i d’exercici actiu de la 
ciutadania, durant el curs escolar 2017/2018;
 
Atès que ambdues parts es comprometen a portar a terme el Projecte d’impuls de Servei 
Comunitari per a l’alumnat de Secundària Obligatòria «La ràdio a Secundària»;
 
Atès que l’esmentada prestació s’executarà des del 12 de setembre de 2017 fins el 22 de  
juny de 2018, dins l’horari de 15.15 a les 16.15 hores;
 
Atès que les tasques que es portaran a terme en aquest projecte consistirà en l’elaboració 
d’un programa de ràdio trimestral, per tal de conèixer el món de la ràdio i la informació;
 
Vist l’informe d’intervenció de data 25 de gener de 2018 en el que s’exposa que el conveni  
objecte d'aprovació no genera cap tipus de despesa per l’ajuntament;
 
La Regidoria d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
ACORDS:

Primer.- Aprovar el  següent conveni entre l’Ajuntament de l’Arboç i el  Col·legi  Residència 
l’Arboç per a la prestació del servei comunitari durant el curs escolar 2017/2018.
 
Segon.- Notificar el present acord al Col·legi Residència l’Arboç.
«»
PROJECTE “La ràdio ” a
 
Secundària (4t ESO)
 
MODEL  DE  DOCUMENT  DE  COMPROMÍS  PER  A  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI 
COMUNITARI
 
(LOCALITAT)  L’Arboç………a  .......23  /  01  /  2018.....................................(dia/mes/any)
…………
 
D’acord  amb  el  conveni  signat  entre  la  entitat..Col·legi  Residència  l’Arboç.....  i  l’entitat 
Ajuntament de l’Arboç….el senyor/a Margarida Casals Salvadó………..director/a del centre 
Col·legi  Residència  l’Arboç  i  el  senyor/a,.......Sònia  Magrané  Rus.  president/a  de  l’entitat 
Ajuntament de l’Arboç com a representants legals i atès que ambdues parts comparteixen la 
voluntat de promoure projectes de col·laboració amb l’objectiu de fomentar entre l’alumnat de 
l’ESO accions de compromís cívic, i d’exercici actiu de la ciutadania,  ES COMPROMETEN, 
durant  el  curs  2017/18….a portar  a  terme  conjuntament  el  Projecte  d’impuls  de  Servei 
Comunitari per a l’alumnat de Secundària Obligatòria “ La ràdio a Secundària……” i constaten 
que han arribat als següents acords:
 
1.La prestació de servei per part de l’alumnat s’executarà en el període que comprèn des de 
12-09-2017…(dia/mes) fins a…22-06-2018 (dia/mes). L’horari serà de 15:15h a 16:15h.
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2. Les tasques que es desenvoluparan en la prestació del servei comunitari consistiran en 
l’elaboració d’un programa de ràdio per trimestre (descripció de la tasca).
 
3. El desplaçament a/des de l’entitat es realitzarà amb mitjans propis de l’alumne..( mitjans 
propis de l’alumne / altres) 
 
4 . El centre educatiu, amb la col·laboració de l’entitat, elaborarà un pla de treball conjunt on 
constin els objectius i continguts del servei, la concreció de les persones referents d’ambdues 
parts, el calendari de reunions de coordinació, els documents de treball i els mecanismes de 
seguiment i control.
 
5. El  centre i  l’entitat  es  comprometen a elaborar  un protocol  amb l’objectiu d’agilitzar  la 
notificació mútua de les incidències que puguin afectar la prestació del servei.
 
6.  A l’acabament  de  l’activitat  el  centre  educatiu  durà  a  terme  l’avaluació  de  l’alumnat 
participant. L’entitat col·laborarà amb el centre facilitant tota la informació necessària .
 
7.  A l’acabament  de  l’activitat  el  centre  educatiu  elaborarà  una  memòria  avaluativa  del 
projecte i n’informarà al Consell escolar. L’entitat col·laborarà amb el centre facilitant la seva 
valoració.
 
8. El centre educatiu i l’entitat es comprometen a difondre i fer visibles les actuacions que es 
deriven de la prestació del Servei Comunitari.
 
9. Les parts implicades respectaran tot allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de 
desembre de protecció de dades de caràcter personal i a la Llei Orgànica 1/1982 del 5 de 
maig de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
 
10. La signatura d’aquest  document de compromís no suposa cap despesa per  al  centre 
educatiu o per a l’entitat.
 
I,  perquè així  consti,  en prova de conformitat  i  acceptació,  les  dues  parts  signen aquest  
document de compromís en el lloc i data indicats en l’encapçalament
 
DIRECTOR/A DEL CENTRE PRESIDENT/A DE L’ENTITAT
 
 
 
 
 

 
 

 

EXP. 2452/17 APROVAR BASES GENERALS PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS 
INDIVIDUALITZATS A FAMÍLIES EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES 
DESFAVORIDES PERA L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 
ESCOLAR 2018/19

Es deixa sobre la mesa Motiu: Ampliar 
documentació
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EXP. 121/18. SUBVENCIÓ A L'ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC PER DIFERENTS 
ACTUACIONS DURANT L'ANY 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès  que  l’Elenc  Artístic  Arbocenc  ha  col·laborat  amb  l’Ajuntament  en  l’organització  de 
diverses activitats durant l’any 2017;
 
Atès  que  l’Ajuntament  de  l’Arboç  considera  adient  col·laborar  amb  aquelles  entitats  que 
fomenten les festes tradicionals de la vila i alhora contribueixen a potenciar el  dinamisme 
cultural del municipi;
 
Per tot l’anterior exposat la Regidoria de Promoció Econòmica vol atorgar una subvenció de 
caràcter  extraordinària  a  l’Elenc  Artístic  Arbocenc,  per  un  import  de  380,00€,  per  tal  de 
contribuir en les despeses dels diferents actes organitzats durant l’exercici 2017.
 
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;
 
Vist  l'informe  del  Departament  d'Intervenció  de  data  17  de  gener  de  2018,  en  el  que 
s'estableix que existeix consignació suficient per fer front a la despesa;
  
La Regidoria de Promoció Econòmica proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.-  Atorgar  a  l’Elenc  Artístic  Arbocenc,  amb  NIF-G-43447135,  una  subvenció 
extraordinària per import de 380,00 € ( tres-cents vuitanta euros) per tal de contribuir en les 
despeses dels diferents actes organitzats durant l’any 2017.
 
Segon.-  Aprovar  la  despesa  que  anirà  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària 
18.03.2410.48900 del pressupost de la Corporació.
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Elenc Artístic Arbocenc. 
 

 

EXP. 239/18 SUBVENCIÓ ALS MINYONS DE L'ARBOÇ PER CONTRIBUIR EN LA 
DESPESA DE LA DIADA DELS MINYONS I ACOMPANYAMENT DELS 
GRALLERS DE LES ACTUACIONS DE L'ANY 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

Atès la sol·licitud presentada en data 25 de gener de 2018 (RE-20180576) per la Sra. Laura 
Alvaro Gonzalez, amb núm. DNI 46585431-N, en representació dels Minyons de l’Arboç, on 
demana una subvenció per contribuir en les despeses de la Diada dels Minyons, el dia 8 
d’octubre de 2017, amb l’actuació castellera dels  Castellers  de Sans,  per  import  total  de 
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650,00€  i  una  subvenció  per  import  de  600,00€,  per  les  despeses  dels  grallers  que 
acompanyen les actuacions durant l’any 2017;
 
Donat que les actuacions de l’any 2017 han sigut les següents:
 
- 10 de juny de 2017 – Inici Diada Castellera
 
- 17 de setembre de 2017 – Diada de la Figuera
 
- 8 d’octubre de 2017 – Diada Minyons
 
- 28 d’octubre de 2017 - Diada del Record
 
Atès  que  l’Ajuntament  de  l’Arboç  considera  adient  col·laborar  amb  aquelles  entitats  que 
fomenten les festes tradicionals de la vila i alhora contribueixen a potenciar el  dinamisme 
cultural del municipi;
 
Per  tot  l’anterior  exposat  la  Regidoria  de  Cultura  vol  atorgar  una  subvenció  de  caràcter 
extraordinària als Minyons de l’Arboç, per un import total de 1.250,00€, per tal de contribuir en 
les despeses de la Diada dels Minyons de l’Arboç, el passat dia 8 d’octubre de 2018, amb la 
participació dels Castellers de Sans i l’acompanyament dels grallers durant les actuacions de 
l’any 2017.
 
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;
 
Vist  l'informe  del  Departament  d'Intervenció  de  data  25  de  gener  de  2018,  en  el  que 
s'estableix que existeix consignació suficient per fer front a la despesa;
 
La  Regidoria  de  Cultura  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l'adopció  dels  següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Atorgar als Minyons de l’Arboç, amb NIF-G-43693258, una subvenció extraordinària 
per import total de 1.250,00 € ( mil dos-cents cinquanta euros) per tal de contribuir en les 
despeses de grallers de diferents actuacions organitzades durant l’any 2017 i contribuir en les 
despeses de la Diada dels Minyons de l’Arboç, el passat dia 8 d’octubre de 2018, amb la 
participació dels Castellers de Sans.
 
Segon.-  Aprovar  la  despesa  que  anirà  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària 
18.01.3340.48900 del pressupost de la Corporació.
 
Tercer.- Notificar el present acord als Minyons de l’Arboç. 
 
 
 

 

EXPEDIENT 195/2018. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ 
GRALLERS ELS COFINS.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment
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Donat que durant les cercaviles de la Festa Major, l’ajuntament s’encarrega de gestionar el  
tema dels músics que acompanyen a les entitats folklòriques del municipi;
 
Atès que l’Associació grallers Els Cofins es van encarregar de l’acompanyament musical de 
la Colla de Gegants i Nans de l’Arboç, els dies 26, 27 i 28 d’agost de 2017; 
 
Atès que a la reunió celebrada el passat 18 d’agost entre l’alcalde, la regidora de Festes 
Populars i  membres dels Cofins, es va acordar atorgar  una subvenció extraordinària pels 
arranjaments que es van haver de fer ena última hora, per poder actuar amb el cos infantil de 
l’esbart; 
 
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  23  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 de Festes Populars proposa a la Junta de Govern Local l'adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Atorgar a l’Associació Grallers Els Cofins amb NIF. G-55521546, una subvenció per 
import  de  105,00  €  (cent  cinc  euros)  per  sufragar  les  despeses  produïdes  per 
l’acompanyament musical a l'actuació del cos infantil de l’Esbart Sant Julià de l’Arboç, a la 
passada Festa Major.
 
Segon.-  Aprovar  la  despesa  que  anirà  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària 
18.06.3380.48900 del pressupost de la Corporació.
 
Tercer.- Procedir a efectuar el pagament al número de compte de l’associació: ES83 0081 
1736 1800 0101 2108.
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.
 
 
 

 

EXP. 55/18. AJUT SOCIAL A LA FAMÍLIA I.M.E., PER SUBMINISTRAMENT DE 
GAS

Favorable 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  al 
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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 Càritas, 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 10 de gener de 2018 (2018-E-RC-163) per I.M.E., on 
sol·licita un ajut social; 

Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de 
39,95€ en concepte de subministrament de gas. 

Vist  l'informe  del  Departament  d'Intervenció  de  data  22  de  gener  de  2018,  en  el  qual  
s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària 18.04.2310.48000 
per fer front aquesta despesa. 

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

Primer.- Aprovar l'atorgament d'un ajut social a I.M.E., per un import de 39,95 € per tal de fer 
front a un rebut de subministrament de gas.

Segon.- Efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament de gas per un 
import total de 39,95€ a Càritas l' Arboç. 

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.
 

 

EXP. 2095/17. DENEGAR AJUT SOCIAL A LA FAMÍLIA L.F.G.

Favorable 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  al 
sol·licitant. 
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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 Càritas, 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 30 d’octubre de 2017 (2017-E-RC-6511),per L.F.G. ,on 
sol·licita  un  ajut  social;Donat  que  l'import  màxim  del  total  d'ajuts,  pels  quals  es  podrà 
beneficiar cada persona, família o unitat de convivència, no podrà superar conjuntament els 
300€ any;
 
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 31 d’octubre de 2017, en el qual 
s'informa desfavorablement a l’atorgament de l’ajut extraordinari d’urgència per superació del 
límit establert a les bases reguladores de la Concessió de Prestació d’Urgència Social.

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

Primer.-  Denegar l'atorgament  de l’ajut  social  al  senyor  L.F.G.  per  haver  superat  el  límit 
establert a les bases reguladores de la Concessió de Prestació d’urgència Social.

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada.
 

 

EXP. 183/18 APROVAR AJUT SOCIAL A LA FAMÍLIA A.P.E.

Favorable 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 22 de gener de 2018 (2018-E-RC-469), per A.P.E., on 
sol·licita un ajut social; 

 
Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l' atorgament d'un ajut de 
59,17  €,  en  concepte  de  subministrament  elèctric,  i  de  40,87  €  en  concepte  de 
subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 5921868 i període 2017/06. 
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Vist  l'informe  del  Departament  d'Intervenció  de  data  23  de  gener  de  2018,  en  el  qual  
s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària 18.04.2310.48000 
per fer front aquesta despesa. 

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

 
Primer.- Aprovar l’atorgament d'un ajut social a AP.E., per un import de 59,17€ per tal de fer  
front a un rebut de subministrament elèctric, i de 40,87 € en concepte de subministrament 
d’aigua amb el núm. de contracte: 5921868. 

 
Segon.- Aprovar efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament elèctric 
per un import total de 59,17 € a Càrites l’Arboç. 

 
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2017/06, per import total de 40,87 €, 
a càrrec del Fons Social aportat per l’empresa SOREA SAU. 

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

 

 

EXP. 153/18. ATORGAMENT AJUT SOCIAL A LA FAMÍLIA F.F. PER 
SUBMINISTRE DE LLUM I AIGUA

Favorable 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 19 de gener de 2018 (2018-E-RC-429), per F.F, on 
sol·licita un ajut social; 
 

Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l' atorgament d'un ajut de 
24,66  €,  en  concepte  de  subministrament  elèctric,  i  de  25,49  €  en  concepte  de 
subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 5920870 i període 2017/05. 
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Vist  l'  informe  del  Departament  d'Intervenció  de  data  22 de  gener  de  2018,  en  el  qual 
s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària 18.04.2310.48000 
per fer front aquesta despesa. 
 

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

Primer.-  Aprovar l’atorgament d'un ajut social a F.F., per un import de 24,66€ per tal de fer 
front a un rebut de subministrament elèctric, i de 25,49 € en concepte de subministrament 
d’aigua amb el núm. de contracte: 5920870. 
 

Segon.- Aprovar efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament elèctric 
per un import total de 24,66 € a Càrites l’Arboç. 
 

Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2017/05, per import total de 25,49 €, 
a càrrec del Fons Social aportat per l’empresa SOREA SAU. 
 

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

 

Exp. 154/18 APROVAR AJUT SOCIAL A LA FAMÍLIA M.C.L.P.

Favorable 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 19 de gener de 2018 (2018-E-RC-427), per M.C.L.P., on 
sol·licita un ajut social; 

 
Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l' atorgament d'un ajut de 
119,16  €,  en  concepte  de  subministrament  elèctric,  i  de  161,45  €  en  concepte  de 
subministrament  d’aigua amb el  núm. de contracte:  5919673 i  període 2016/06,  2017/01, 
2017/04, 2017/05 i 2017/06. 
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Vist  l'informe  del  Departament  d'Intervenció  de  data  23  de  gener  de  2018,  en  el  qual  
s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària 18.04.2310.48000 
per fer front aquesta despesa. 

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

 
Primer.- Aprovar l’atorgament d'un ajut social a M.C.L.P., per un import de 119,16€ per tal de 
fer  front  a  un  rebut  de  subministrament  elèctric,  i  de  161,45  €  en  concepte  de 
subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 5919673. 

 
Segon.- Aprovar efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament elèctric 
per un import total de 119,16 € a Càrites l’Arboç. 

 
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 016/06, 2017/01, 2017/04, 2017/05 i 
2017/06 , per import total de 161,45 €, a càrrec del Fons Social aportat per l’empresa SOREA 
SAU. 

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

 

 

EXP. 155/18 APROVAR AJUT SOCIAL A LA FAMÍLIA I.P.M.

Favorable 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  al 
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 Càritas, 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 19 de gener de 2018 (2018- E-RC-428), per I.P.M. ,on 
sol·licita un ajut social; 
 

Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de 
289,10€ en concepte de subministrament elèctric. 
 

Vist  l'informe  del  Departament  d'Intervenció  de  data  23  de  gener  de  2018,  en  el  qual  
s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària 18.04.2310.48000 
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per fer front aquesta despesa. 
 

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

Primer.- Aprovar l'atorgament d'un ajut social a I.P.M., per un import de 289,10€ per tal de fer 
front a varis rebuts de subministrament elèctric.
 

Segon.- Efectuar el pagament de les mencionades factures de subministrament elèctric per 
un import total de 289,10€ a Càritas l' Arboç. 
 

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.
 

 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Exp. 214/18

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ DEL  
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2017

REUNITS

La  Sra.  Eva  Maria  Serramià  Rofes,  presidenta  del  Consell  Comarcal  del  Baix  
Penedès, amb seu a la plaça del Centre, 5, 43700 El Vendrell.
El senyor Joan Sans Freixas, alcalde de l’Ajuntament de l’Arboç, amb seu al carrer  
Major, 26,  43720 l’Arboç. 

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN

Les persones a dalt  enumerades representen legalment els respectius ens locals i  
signen aquest conveni en execució dels respectius acords corporatius adoptats per  
l’òrgan competent.

EXPOSEN

Primer. El Departament de Treball, Afers socials i Famílies ha publicat al DOGC 
la  resolució  TSF/2162/2017,  d’1  de  setembre,  per  la  qual  s’obre  la  
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al  
programa  de  Treball  i  formació  (TREFO),  regulada  per  l’Ordre  
TSF/296/2016,  de  2  de  novembre,  per  la  qual  s’aproven  les  bases  
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i  
Formació.

Segon. El  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  és  una  entitat  beneficiària  
definida així a l’apartat a) de l’article 2 e la Resolució TSF/2162/2017,  
d’1 de setembre, i a l’apartat a) de la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre  
TSF/296/2016,  de  2  de  novembre,  i  compleix  amb  els  requisits  de  
l’article 3 de la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre i de la base  
4 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.

Tercer. Atesa la condició  d’entitat beneficiària, el Consell Comarcal del Baix  
Penedès ha presentat sol·licitud  al SOC de subvenció dintre el termini  
establert,  en  data  5  d’octubre  de  2017  per  un  import  global  de  
441.505’60 €.

Quart. En data 24 de novembre de 2017 el Servei d’Ocupació de Catalunya  
comunica al Consell Comarcal del Baix Penedès la resolució favorable  
de la sol·licitud d’acord amb el projecte i import presentat a la sol·licitud  
en data 5 d’octubre de 2017.

Cinquè. A la Junta de Govern 14/2017 de data 20 de desembre de 2017 es 
prenen els següents acords:  acceptar la subvenció i  comunicar-ho al  
SOC;  adherir-se  a  l’acord  relatiu  a  la  contractació  de  persones  en  
situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el  
marc  del  programa  Treball  i  Formació  promogut  pel  Servei  Públic  
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d’Ocupació  de  Catalunya;  comunicar  els  acords  als  ajuntaments  
d’Albinyana,  l’Arboç,  Banyeres  del  Penedès,  Bellvei,  la  Bisbal  del  
Penedès,  Bonastre,  Cunit,  Llorenç  del  Penedès,  Masllorenç,  el  
Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva.

Sisè. Aquest programa es realitzarà als següents municipis de la comarca del  
Baix  Penedès:  Albinyana,  l’Arboç,  Banyeres  del  Penedès,  Bellvei,  la  
Bisbal del Penedès, Bonastre, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç,  
el Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva.

Setè. D’acord amb la resolució del SOC, el nombre de persones a contractar  
és el següent::    
· Línia A: Treball i formació adreçat a persones en atur no perceptores  
de prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment majors de 45  
anys.
16 contractes durada 6 mesos. Expedient: 2017-PANP-6-SPOO-0078
5 contractes durada 12   mesos. Expedient: 2017-PANP-12-SPOO-0078

· Línia B: Treball i formació adreçat a persones en atur beneficiàries de  
la Renda Mínima d’Inserció.

6 contractes durada 6 mesos. Expedient: 2017-PRMI-6-SPOO-0078
2 contractes durada 12   mesos. Expedient: 2017-PRMI-12-SPOO-0078
· Línia C: Treball i formació adreçat a dones en situació d’atur
3  contractes  durada  12    mesos.  Expedient:  
2017-DONA-12-SPOO-0078
· Línia D:Coordinació i suport tècnic.
1 contracte durada 12   mesos. Expedient: 2017-COOR-12-SPOO-0078

El total de contractacions del programa és de 33 persones.

Vuitè. Els 32 treballadors contractats es repartiran en 2 projectes que són els  
següents:
a) Campanya informativa de sensibilització pel foment de la recollida  

selectiva al Baix Penedès:
amb 27 informadors  repartits als 12 municipis d’acció del programa.

b) Millora de pistes forestals i xarxa d’hidrants del Baix Penedès:
amb 5 peons forestals amb actuacions als 12 municipis d’acció del  
programa.
  .

Novè. D’acord amb les bases reguladores (base 6.1) de l’Ordre TSF/296/2016,  
de 2 de novembre, el mòdul econòmic equivalent a la realització d’un  
contracte de treball per a les accions d’experiència laboral són: 
·  base 6.1.a)  un mòdul  de 9.380 € per  cadascun dels  contractes de  
treballs de 6 mesos a jornada completa 
·  base 6.1.b) un mòdul de 18.760 € per els contractes de treball de 12  
mesos a jornada completa.

Desè. Segons l’article 15 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal,  
aprovat en sessió de Ple 1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 i BOPT 
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84/1994)  exerceix  competències  delegades  per  la  Generalitat  en  
matèria de promoció econòmica i dinamització ocupacional.

Onzè. L’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  
municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  que  es  desenvolupa 
reglamentàriament en els articles 303 i següents del Decret 179/1995,  
de 13 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.

Dotzè. Aquest  conveni  té  naturalesa  administrativa,  respon  al  principi  de  
col·laboració entre administracions i al compliment d’obligacions legals  
específiques i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes  
del sector públic.

PACTES

PRIMER. Objectius del conveni
Coordinar les actuacions entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i  
l’Ajuntament de l’Arboç i amb la resta d’ajuntaments que participen en  
aquest projecte, amb l’objectiu de dur a bon terme el projecte presentat  
pel  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  dins  la  convocatòria  2017  
Treball i formació. 
Acordar  les  relacions  econòmiques  interadministratives  d’aquest  
programa, amb la voluntat de fer-ne viable la seva execució.
Les 2 actuacions que es realitzaran i objectius, són els següents:
- Campanya informativa de sensibilització pel foment de la recollida  

selectiva  al  Baix  Penedès:   millorar  els  nivells  de reciclatge dels  
grans productors, augmentar la separació en origen i  reduir-ne el  
percentatge d’impropis, fomentar l’ús de les deixalleries mòbils fixes  
i de contenidors per residus especials, fer difusió del funcionament  
dels sistemes de recollida de voluminosos, poda, i altres.

- Millora de pistes forestals i xarxa d’hidrants del Baix Penedès: fer  
efectiu i segur el trànsit de recursos d’extinció a les pistes forestals  
comarcals estratègiques, neteja i manteniment de l’accés i perímetre  
de  les  basses  d’aigua  contra  incendi,  esclarissar  massa  vegetal,  
reforçar les franges de protecció de baix combustible en perímetres  
urbanitzats, revisió xarxa d’hidrants de la comarca.

SEGON. Coordinació del projecte
El  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  com  a  ens  sol·licitant,  serà  
l’encarregat  de  coordinar  el  projecte.  Amb  aquesta  finalitat  es  
contractarà un tècnic coordinador amb una durada de 12 mesos (línia  
D). El coordinador/a es reunirà amb el/s responsable/s tècnic/s que  
designi l’Ajuntament i vetllaran pel bon funcionament del projecte.

TERCER. Àmbit laboral dels contractes de les línies A, B i C del projecte.
Els  treballadors  seran  contractats  pel  Consell  Comarcal  del  Baix  
Penedès abans del 31 de gener de 2018.
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A les persones contractades en aquest programa els serà d’aplicació les  
següent condicions laborals, d’acord amb el conveni col·lectiu i acords  
de condicions de treball del personal laboral i  funcionaris del Consell  
Comarcal del Baix Penedès vigent:
1) Vacances: d’acord amb el conveni vigent, els treballadors tenen dret  

a gaudir d’unes vacances retribuïdes de 22 dies hàbils durant l’any  
natural, o contracte de 12 mesos.. En el cas dels contractes de 6  
mesos,  correspondran 11 dies per aquest  concepte.  Caldrà fer el  
càlcul  o  prorrateig  corresponent,  en  els  contractes  de  durada  
diferent.

Els  treballadors  hauran  de  sol·licitar  les  vacances  al  Consell  
Comarcal del Baix Penedès d’acord amb el model existent. 

2) Assumptes propis: 6 dies, en el cas de contractes de 12 mesos, i 3  
dies en el cas de contractes de 6 mesos.
 

3) Festius: per motius funcionals,  els treballadors gaudiran dels dies  
festius locals que disposi l’Ajuntament on presta el servei. 

4) La  jornada  laboral  és  de  37’5  hores  setmanals  de  dilluns  a  
divendres. 

5) Per  la  modalitat  contractual  i  la  finalitat  del  projecte  objecte  del  
contracte,  està  del  tot  prohibida  la  realització  d’hores 
extraordinàries. 

6) Per a la resta de situacions laborals no contemplades en aquest  
conveni s’estarà al que es preveu al Conveni col·lectiu i d’acord de  
condicions de treball  del  personal  laboral  i  funcionari  que presta  
serveis al Consell Comarcal del Baix Penedès i, en el seu defecte,  
per la normativa vigent en matèria laboral.

7) El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a aplicar les  
mesures de salut laboral i prevenció de riscos laborals.

QUART. Obligacions del Consell Comarcal davant el SOC
El  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  es  compromet  a  complir  
l’objectiu,  actuar  d’acord  amb  el  que  estableixen  les  bases  de  la  
convocatòria i la guia de prestacions tècniques del programa, a realitzar  
les contractacions atorgades, realitzar les activitats previstes, fer-ne la  
coordinació  i  suport  necessari  i,  un  cop  finalitzat,  acreditar-ho  i  
justificar-ho davant el SOC d’acord amb la normativa que ho regula.

CINQUÈ. Obligacions de l’Ajuntament

1. L’Ajuntament es farà càrrec  (capítol  1 despeses) de l’import que  
sobrepassi l’import fixat a la convocatòria 2017 Ordre TSF/296/2016  
base 6.1.a: mòdul de 9.380,00 euros  per els contractes de treball  
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de 6 mesos a jornada complerta, en els conceptes que s’inclouen a  
la  nòmina  del  peó  treballador  (sou  brut  i  cost  empresa  de  la  
seguretat social), i del mòdul de 18.760,00 euros en el cas dels els  
contractes  de  treball  de  12  mesos  a  jornada  complerta,  en  els  
conceptes que s’inclouen a la nòmina del peó treballador (sou brut i  
cost empresa de la seguretat social) (veure detall Annex 1 A.1) 

2. L’Ajuntament  es  farà  càrrec  íntegre  de  les  següents  despeses  
relatives  al  personal  contractat  no  cobertes  per  la  subvenció  del  
SOC: dietes, indemnització o quitança fi de contracte del treballador,  
assegurança de formació, assegurança danys a tercers (veure detall  
Annex 1 A.2).

3. L’Ajuntament  es  farà  càrrec  de  la  repercussió  del  major  cost  no  
subvencionat del coordinador (veure detall Annex 1 A.3) en funció 
del nombre d’informadors que realitzin la campanya al seu municipi,  
i en la part proporcional pels dies que l’equip forestal faci tasques al  
seu municipi. S’aplicarà la següent fórmula de repartiment :

 [ sou brut + cost S.S. empresa + quitança ] – 28.000,00 € / 32

4. L’Ajuntament  es  compromet  a  fer-se  càrrec  íntegrament  de  
qualsevol altra despesa del programa no contemplada en els punts  
anteriors quan aquesta no sigui subvencionat pel SOC (veure Annex  
1 A.5).

5. En el cas concret de baixa i/o possible substitució del treballador, el  
coordinador farà la consulta al SOC. Posteriorment es consensuarà  
amb  l’Ajuntament  la  decisió  a  prendre.  En  el  cas  que  aquesta  
decisió  comporti  despeses  que  no  estiguin  cobertes  per  la  
subvenció, se’n farà càrrec íntegrament l’Ajuntament i s’atendrà al  
calendari de pagament que li indiqui el Consell Comarcal del Baix  
Penedès.

6. L’Ajuntament  també  es  farà  càrrec  de  les  despeses  no  
subvencionades  del  programa “Millora  de  pistes  forestals  i  xarxa  
d’hidrants del Baix Penedès” que consta a l’Annex 2, i es repartirà  
en funció dels dies efectivament treballats al municipi (veure Annex  
2 E)

7. A títol informatiu i inicial s’inclou Annex 3 amb el quadre resum a la  
darrera  columna  de  les  diferents  despeses  que  no  són  
subvencionades pel SOC i que són les que s’haurà de fer càrrec  
l’Ajuntament,  acceptant  que  tal  com es recull  al  punt  4  d’aquest  
Pacte: l’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec íntegrament de  
qualsevol altra despesa del programa no contemplada en els punts  
anteriors quan aquesta no sigui subvencionat pel SOC. 
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La justificació final del programa recollirà i justificarà a l’Ajuntament  
l’import que justifiqui aquests càrrecs i diferències envers la previsió  
inicial.

SISÈ. Gestió econòmica
Des de l’inici del programa fins el moment que el Consell Comarcal del  
Baix  Penedès  rebi  la  bestreta  del  80  %  del  SOC,  l’Ajuntament  de  
l’Arboçes  compromet  a  ingressar  al  compte  bancari  del  Consell  
Comarcal  del  Baix  Penedès  des  del  mes  de  febrer  de  2018  amb 
periodicitat  mensual  el  dia  20,  la  quantitat  que  figura  al  quadre  de  
tresoreria (veure Annex 4) a la fila corresponent al seu Ajuntament. 
En  el  moment  que  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  rebi  la  
bestreta del 80 % del SOC, aquest prendrà un acord que es comunicarà  
a l’Ajuntament amb el nou import que s’haurà de fer efectiu segons el  
nou quadre fins el final del programa, sempre amb periodicitat mensual  
el dia 20.
Si per part de l’Ajuntament no es realitzés  l’ingrés pactat en el termini  
indicat, s’autoritza al Consell Comarcal del Baix Penedès a la liquidació  
d’interessos i a la compensació del deute no ingressat. En aquest cas,  
la compensació es comunicarà a l’ajuntament. 

SETÈ. Comissió Tècnica del programa i seguiment conveni
Una vegada iniciat el programa es constituirà la Comissió Tècnica del  
programa Treball i  Formació convocatòria 2017, la finalitat  de la qual  
serà la coordinació de les accions que s’han de desenvolupar durant el  
mateix. 
Aquesta  Comissió  estarà  integrada  pel  Consell  Comarcal  del  Baix  
Penedès,  com  a  ens  sol·licitant  i  coordinador  del  programa,  i  els  
Ajuntaments  d’Albinyana,  l’Arboç,  Banyeres  del  Penedès,  Bellvei,  la  
Bisbal del Penedès, Bonastre, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç,  
el  Montmell,  Sant  Jaume dels  Domenys  i  Santa  Oliva.  Cada  entitat  
designarà  un  representant  tècnic  a  la  mateixa  abans  de  la  seva  
constitució.
La periodicitat  de convocatòria s’establirà a la primera sessió. El seu  
funcionament  s’ajustarà  al  que  disposa  la  Llei  de  règim jurídic  i  del  
procediment  administratiu  de  les  administracions  públiques  de 
Catalunya (art. 13 a 20). Dels acords que adopti se’n deixarà constància  
en acta.

VUITÈ. Responsabilitat
Si de la realització de les activitats programades en aquest projecte se’n  
derivés responsabilitat patrimonial per a les administracions participants  
s’entén que aquesta serà solidària, tal i com preveu l’art. 28.3 de la llei  
40/2015, 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

NOVÈ.Vigència
El conveni serà vigent des del dia de la signatura fins a l’acabament del  
projecte, com a màxim el 31 de gener de 2019 inclòs.

DESÈ. Arbitratge i jurisdicció
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Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament,  
la  modificació,  la  resolució  i  els  efectes  que  puguin  derivar-se  de  
l’aplicació d'aquest conveni s’han de solucionar per acord de les parts,  
observant els principis reguladors de l’actuació administrativa previstos  
a  l’article  31  de  la  Llei  26/2010,  de 3  d’agost,  de  règim jurídic  i  de  
procediment de les administracions públiques de Catalunya que siguin  
d’aplicació,  essent  la  Comissió  de  Seguiment  l'àmbit  ordinari  on  
plantejar  les  discrepàncies  i  salvar-les.  Amb  aquesta  finalitat  es  
convocaran les sessions específiques que siguin necessàries. 

En cas que persisteixin dificultats en l’execució del conveni motivades  
per  diferents  criteris  d’interpretació,  les  parts  exposaran  les  seves  
raons, en una sessió formal de la Permanent del Consell  d'Alcaldes,  
constituïda com a Comissió d'Arbitratge, presidida pel president/a o per  
un/a Vicepresidència/a del Consell Comarcal, que en cas d'empat tindrà  
vot diriment. Si una de les parts en conflicte fos el Consell Comarcal, el  
seu al·legat serà presentat pel conseller/a comarcal delegat d'Empresa i  
Ocupació.  Si  la  controvèrsia  fos entre  ajuntaments,  aquests estarien  
representats  pels  alcaldes/esses  respectius,  podent  delegar  en  un 
regidor/a,  i  el  conseller/a  comarcal  delegat  d'Empresa  i  Ocupació  
informaria  a  la  Comissió  sense  dret  a  vot.  Si  l’Ajuntament  afectat  
tingués  un/a  representant  en  la  Permanent  del  Consell  d'Alcaldes,  
aquest  serà  substituït  per  un  altre  alcalde/essa  nomenat  per  la  
Presidència.  Aquesta  Comissió  elaborarà  un  informe  que  les  parts  
confrontades es comprometen a considerar abans de fixar la posició de  
la corporació respectiva en la controvèrsia. 

Les parts procuraran d'una forma responsable que llurs divergències no  
afectin la regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris. En 
cap  cas,  basant-se  en  una  divergència  d’interpretació,  la  part  pot  
considerar-se habilitat per incomplir o ajornar les seves obligacions de  
cofinançament. 

Cas que la divergència fos insalvable pel procediment d'arbitratge adés  
exposat, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats contenciosos  
administratius de Tarragona. 

En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data i  
lloc anteriorment esmentats. 

Consell Comarcal del Baix Penedès Ajuntament de l’Arboç

Sra. Eva M. Serramià Rofes, presidenta           Sr. Joan Sans Freixas “
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ANNEX 1:  
CAMPANYA INFORMATIVA DE SENSIBILITZACIÓ PEL
FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA AL BAIX PENEDÈS

A) Costos LABORALS:   

A.1) Costos laborals treballadors SUBVENCIONATS :

6 mesos 12 mesos
Sou treballador       1.000,00             1.000,00 

PP Extra           166,67 
                
166,67   

B. Cotització       1.166,67             1.166,67 

QPSS           441,00 
                
441,00   

COST TOTAL MENSUAL       1.607,67             1.607,67 
COST TOTAL PROGRAMA       9.646,02           19.292,04  
- subvenció SOC -     9.380,00 -        18.760,00  

DIFERÈNCIA A CÀRREC AJ.           266,02 
                
532,04    

 
A.2) Costos laborals treballadors  NO SUBVENCIONATS :  

  
 6 mesos 12 mesos  

 Indemnització fi contracte           222,00 
                
466,00    

 Servei confecció nòmines             77,00 
                
154,00    

 Estimació dietes / formació oblig.             30,00                   30,00  

   COST AJUNT. X CONTRACTE           329,00 
                
650,00    

 
A.3) Diferència costos laborals coordinador :

 
 
 Cost B.1 Total Programa/12 m.     28.431,12 
 + Indemnització fi contracte           713,90 
 + Servei confecció nòmines           153,00 
 - subvenció SOC -  28.000,00  
   Diferència cost coordinador       1.298,02 
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   COST AJUNT. X CONTRACTE             40,56 

A.4) Quadre resum Diferències Costos Laborals programa :

6 mesos 12 mesos

Dif. Costos A.1)           266,02 
                
532,04   

Costos A.2)           329,00 
                
650,00   

Costos A.3)             40,56                   40,56 

COST LABORAL x TREBALLADOR      635,58          1.222,60   

A.5) Altres Costos Laborals programa :

Si durant l'execució del programa es produeixen altres costos no reflectits
en els punts anteriors A.1, A.2, A,3  s'assumiran integrament per l'Ajuntament 
i seran aplicats a la liquidació final.

B) Costos MATERIALS:   

Les despeses materials de la campanya aniran a càrrec d'un conveni entre 
el CCBP i els Sistemes de Gestió Integrats, i no suposarà cap càrrec addicional
pels ajuntaments que participen al programa.

ANNEX 2:  
PLA DE MILLORA DE PISTES FORESTALS
I XARXA D'HIDRANTS DEL BAIX PENEDÈS

A) Costos LABORALS:   

A.1) Costos laborals treballadors SUBVENCIONATS :

6 mesos

Sou treballador
           
1.000,00   

PP Extra               166,67 

B. Cotització
           
1.166,67   

QPSS               441,00 
COST TOTAL MENSUAL            
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1.607,67   

COST TOTAL PROGRAMA
           
9.646,02   

- subvenció SOC -         9.380,00 
DIFERÈNCIA A CÀRREC AJ.               266,02 

A.2) Costos laborals treballadors  NO SUBVENCIONATS :
 
 6 mesos
 Indemnització fi contracte               222,00 

 Servei confecció nòmines
                 
77,00   

 Estimació dietes / formació oblig.
                 
30,00   

   COST AJUNT. X CONTRACTE               329,00 
 

A.3) Diferència costos laborals coordinador :
 
 Cost B.1 Total Programa/12 m.         28.431,12 
 + Indemnització fi contracte               713,90 
 + Servei confecció nòmines               153,00 
 - subvenció SOC -       28.000,00 

   Diferència cost coordinador
           
1.298,02   

   COST AJUNT. X CONTRACTE
                 
40,56   

A.4) Quadre resum Diferències Costos Laborals programa :

6 mesos
Dif. Costos A.1)               266,02 
Costos A.2)               329,00 

Costos A.3)
                 
40,56   

COST LABORAL x TREBALLADOR          635,58   

A.5) Altres Costos Laborals programa :

Si durant l'execució del programa es produeixen altres costos no reflectits
en els punts anteriors A.1, A.2, A,3  s'assumiran integrament per l'Ajuntament 
i seran aplicats a la liquidació final.

B) Costos MATERIALS:   
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Lloguer Pick-up  
           
4.083,33   

Combustible               878,67 

Vestuari EPI
           
1.400,00   

Eines
           
2.000,00   

Formació inicial               478,00 
Assegurança               460,00 
Telefonia               200,00 

            Previsió costos materials
           
9.500,00   

C)  CÀLCUL DIES LABORABLES EFECTIUS:  

Inici:                   30/1/2018
Finalització:    29/7/2018

DIES LABORABLES: 124

- Formació inicial -1
- Formació obligatòria programa -20
- Vacances -10

TOTAL DIES EFECTIUS TREBALL 93  

D)  CÀLCUL COST DIARI:   

6 mesos

Costos Laborals A.4)
           
3.177,92   

Costos Materials B)
           
9.500,00   

COST LABORAL x TREBALLADOR     12.677,92   

Dies efectius treball als municipis 93

COST DIARI               136,32 

E)  CÀLCUL COST PER MUNICIPIS :   

jornades Cost
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peons
per municipi Econòmic Aj.

GRUP 1:     Baixa densitat forestal

                     Banyeres del Penedès 4           545,29   
                     Llorenç del Penedès 4           545,29   
                     Santa Oliva 4           545,29   

 
GRUP 2:     Mitja densitat forestal  

 
                     Cunit 7           954,25   
                     L'Arboç 7           954,25   
                     Bellvei 7           954,25   

 
GRUP 3:     Alta densitat forestal  

 
                     Albinyana 10        1.363,22   
                     La Bisbal del Penedès 10        1.363,22   
                     Bonastre 10        1.363,22   
                     Masllorenç 10        1.363,22   
                     El Montmell 10        1.363,22   
                     Sant Jaume dels Domenys 10        1.363,22   

               Total dies treballats 93      12.677,92   
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