
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/5 La Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 1 / de febrer / 2018

Durada Des de les 19:10 fins a les 19:54 hores

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

Presidida per L'alcalde JOAN SANS FREIXAS

Secretària-interventora actal. ISABEL BLASON BERDASCO

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77785871D ALFONS RIBAS PEREZ SÍ

39693419L GABRIEL CURIESES ESTEBAN SÍ

39665174H JOAN SANS FREIXAS SÍ

39688738F JOSEP RAJA MOLINARI SÍ

46339828A MONTSERRAT PEREZ GALLEGO SÍ

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA

 

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 4/18 DE DATA 25/01/2018.
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de Govern Local 
4/18 de data 25 de gener de 2018, i informa que en  relació a l'acord de  l'Exp. 1447/2017  
d'aprovació d'error material a la llista provisional d'admesos i exclosos a la convocatòria per la 
creació d'una borsa d'aux. administratiu/va, en els fets:
On diu:
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.
 
Ha de dir:
Fets:

1.En data 11 de gener de 2018, 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.
 

S'aprova per unanimitat.

 

EXP. 165/2018. APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA 
D'ESCOMBRARIES PER L'EXERCICI 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Fets

 
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 de la Taxa d’Escombraries corresponent a l' exercici 2018. 
 
Fonaments de dret
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L’Art. 105 i 106, de la Llei regulador de les bases de règim local, LRBRL7/1985 de data 2 
d’abril, en el qual es reconeix la potestat reglamentària de les Entitats Locals per ordenar,  
gestionar els seus tributs, taxes i altres ingressos de dret públic.
 
El Regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
 
ACORDS
 
Primer. APROVAR inicialment el Padró de la Taxa d’ Escombraries de l' exercici 2018. 
 
Segon. 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.
 
Tercer. 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.
 
Quart.  Notificar  el  present  acord  al  Departament  de  Recaptació  i  al  Departament  d’ 
Intervenció als efectes pertinents.
 
Cinquè. 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.
 
 

 

EXP. 55/18 APROVAR AJUT SOCIAL A LA FAMÍLIA I.M.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 26 de gener de 2018 (RE:635), per I.M.E., on sol·licita 
un ajut social.
 
Donat que l'empresa SOREA SAU té signat un conveni amb l'Ajuntament de l'Arboç, en data 
24 de març de 2016, amb l'objectiu de regular la col·laboració a possibilitat l'accés de les 
persones usuàries del servei municipal d'abastament d'aigua potable en situació econòmica 
precària mitjançant ajuts del Fons de Solidaritat.
 
Vist l 'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de 
28,27€,  per  fer  front  una  factura  pendent  de pagament  en  concepte de subministrament 
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d'aigua núm. de contracte 9442653 període 2017/06;
 
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 31 de gener de 2018;
 
Atès que 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.
 
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 28,27€ en concepte 
de subministrament d'aigua, període 2017/06;
 
Segon.- Aprovar la factura d'aigua, per import de 28,27€, a càrrec del Fons Social aportat per 
l'empresa SOREA SAU.
 
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a l'empresa SOREA.
 

 

EXP. 245/18 APROVAR AJUT SOCIAL A LA FAMÍLIA J.E.K.

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 25 de gener de 2018 (RE:20180582), 
per J.E.K.., on sol·licita un ajut social;
 
Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a 
l'atorgament d'un ajut de 112,72€ en concepte de subministrament elèctric, 
37,76€ de gas i 57,09€ en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. 
de contracte: 8704533 i període 2017/05 i 2017/06.
 
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 31 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.
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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  J.E.K.,  per  un  import  de 
112,72€ per tal de fer front a un rebut de subministrament elèctric, 37,76€ per 
gas  i  57,09€  en  concepte  de  subministrament  d’aigua  amb  el  núm.  de 
contracte: 8704533. 
 
Segon.-  Aprovar  efectuar  el  pagament  de  la  mencionades  factures  de  subministrament 
elèctric i gas, per un import total de 150,48 € a Càrites l’Arboç.
 
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2017/05 i 2017/06 per import total 
de 57,09€, 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. 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

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assen
timent

L’Ajuntament  de l’Arboç  vol  regular  els  ajuts  individuals  per  a  famílies  socioeconòmiques 
desfavorides  per  a  l’adquisició  de  llibres  de text  per  al  curs  escolar  2018-19,  mitjançant 
l’aprovació d’unes bases generals que permetin definir les condicions i procediments per ser 
beneficiàri/a dels esmentats ajuts.
 
La voluntat de l’Ajuntament amb aquests ajuts és contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats 
entre els alumnes, davant una necessitat bàsica per al procés d’aprenentatge com és el fet de 
disposar de llibres de text en la seva escolarització.
 
Així,  es tracta de contribuir  perquè la igualtat  en el  dret  d’accés  a  l’educació sigui  real  i  
efectiva, vetllar per l’equitat en el sistema educatiu sostingut amb fons públics i col·laborar 
amb les famílies que més pateixen els efectes de la crisi econòmica en l’esforç econòmic que 
comporta l’inici del curs escolar.
 
Vist l’informe del Departament d’Intervenció de data 8 de gener de 2018;
 
La Regidoria d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
ACORDS:
 
Primer.-  Aprovar les següents Bases Generals per a l’atorgament d’ajuts individualitzats a 
famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a l’adquisició de llibres de text per  
al curs escolar 2018/19.
 
Segon.-Autoritzar  les  despeses  derivades  de  la  present  convocatòria  que  s’imputaran  a 
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l’aplicació  pressupostària  18.04.2310.48000  –  ASSISTÈNCIA  SOCIAL  PRIMÀRIA  – 
ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS i tindrà un límit de 6.000,00.
 
Tercer.- Trametre a la Base Nacional de Subvencions l’extracte de la convocatòria a fi que 
ordeni la seva publicació al BOP als efectes de coneixement general.
 
BASES GENERALS PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALITZATS A FAMÍLIES 
EN  SITUACIONS  SOCIOECONÒMIQUES  DESFAVORIDES  PER  A  L’ADQUISICIÓ  DE 
LLIBRES DE TEXT PER AL CURS ESCOLAR 2018/2019 
 
BASES GENERALS
 
CAPITOL I .- DISPOSICIONS GENERALS
 
Art. 1 – Objecte i Finalitat
 
El dret a la educació és un dret fonamental reconegut a l’art.27 de la Constitució, el qual com 
a dret fonamental reconegut a la Secció Segona del Capítol  Segon del Títol  primer de la 
Constitució gaudeix de la màxima protecció tant normativa com jurisdiccional.
 
A  fi  i  efecte  de  garantir  l’esmentat  dret  i  que  tots  els  nens  i  nenes  del  municipi 
independentment  de  la  seva  situació  econòmica  i  social  puguin  accedir  a  l’educació  en 
idèntiques  condicions,  l’Ajuntament  de  L’ARBOÇ vol  col·laborar  mitjançant  l’adquisició  de 
llibres de text per a les famílies en situació socioeconòmica desfavorida.
 
Per tot  això,  des de l’Ajuntament  de L’ARBOÇ es presenta aquesta normativa per  tal  de 
regular i definir les condicions i procediments per sol·licitar els esmentats ajuts.
 
Art.2.- Règim Jurídic de l’atorgament
 
L’atorgament de les subvencions es regeix pel que disposen les bases per a l’atorgament de 
subvencions, per l’Ordenança General de Subvencions Municipal, la Llei 38/2.003, de 17 de 
novembre, General  de Subvencions i  el  Reial  Decret  887/2.006, de 21 de juliol,  pel  qual  
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2.003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 
CAPITOL II.- REQUISITS I CONDICIONS PER A L’ATORGAMENT.
 
Art.3 .- Beneficiaris
 
3.1.  Poden ser beneficiàries de les subvencions les famílies que compleixin els següents 
requisits d’admissió:
 
a) Estar empadronades en el municipi de L’ARBOÇ mínim 1 any (tant el pare, la mare i el fill  
com en el cas de famílies monoparentals el pare o la mare i el fill, en supòsits especials el  
tutor o tutora legal).
 
b) Estar matriculat/da en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de primària i secundària 
obligatòria (6-16 anys), durant el curs 2018-2019, en els centres escolars de titularitat pública 
i concertada del municipi.
 
c) Tenir una renda per càpita neta mensual de manteniment no superior a la definida per la 
Llei  de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici  2017 en relació amb 
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (569,12 euros mensuals) multiplicada per 1,2 
(682,94€)1.  Per  a  establir  els  límits  familiars  segons  la  composició  de les  diverses  llars  
s’utilitzarà la següent fórmula de càlcul:
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- Per a cada adult de més a la llar: + 0,5 IRSC (284,56€).
 
- Per a cada menor de més a la llar: + 0,3 IRSC (170,74€).
 
1 Aquest multiplicador permet arribar al topall definit pel salari mínim interprofessional.
 
Així doncs, la taula de correspondències entre rendes familiars màximes per unitat familiar és 
la següent:
 
Unitat familiar Ingressos mensuals
 
Un adult i un menor 853,68€
 
Un adult i dos menors 1.024,42€
 
Un adult i tres menors 1.195,16€
 
Dos adults i un menor 1.138,24€
 
Dos adults i dos menors 1.308,98€
 
Dos adults i tres menors 1.479,72€
 
Tres adults i un menor 1.422,80€
 
Tres adults i dos menors 1.593,54€
 
Tres adults i tres menors 1.764,28€
 
d) No ser titular en règim de propietat o copropietat de més d’un habitatge.
 
e)  No  percebre  cap  altre  ajut  provinent  d’altres  administracions  públiques  que  cobreixin 
totalment el cost de l’activitat o servei.
 
f) No es subvencionarà a tots els fills que estiguin en edat escolar obligatòria.
 
Per exemple: 2 fills se li concedirà a 1 si compleixen requisits, 3 fills se li concedirà a 2 si  
compleixen requisits.
 
g) Haver complert amb els requisits de devolució del material en cas d’haver estat beneficiaris 
de la subvenció durant el curs 2017-2018.
 
h) Que l’alumnat beneficiari no hagi repetit el curs anterior.
 
3.2. Per a obtenir la condició de becari/ària, no s’ha d’acreditar el compliment dels requisits 
que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
conseqüentment  els  sol·licitants  estaran  eximits  de  la  presentació  de  la  documentació 
contemplada  en  l’apartat  j)  de  l’article  11  de  l’Ordenança  General  de  Subvencions  de 
l’Ajuntament de l’ARBOÇ.
 
Art.4.- Activitats subvencionables
 
Seran  objecte  de  subvenció  amb  la  finalitat  de  garantir  l’accés  a  l’educació  escolar  en 
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idèntiques condicions, la posada a disposició per a la seva utilització de llibres de text per al  
curs escolar 2018/2019, per les famílies que compleixin els requisits establerts a l’art. 3 de les  
present bases i de conformitat als criteris determinats en l’apartat 6.
 
Seran objecte d’aquesta línia d’ajuts els llibres escolars obligatoris. Aquest concepte no inclou 
els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars, material complementari ni l’AMPA.
 
Art.5.- Import subvencionable.
 
Com a regla general, l’import de la subvenció es correspondrà amb l’import individual que 
correspon al preu de compra dels llibres, que seran adquirits per les AMPAS de les escoles  
de primària del municipi i de l’Institut IES L’ARBOÇ i lliurats materialment als beneficiaris, amb 
les condicions d’ús establertes en les presents bases.
 
Art.6.- Criteris Específics de Valoració.
 
Els criteris econòmics de valoració de les sol·licituds són els següents:
 
Fins al 25% dels ingressos màxims per unitat familiar 10 punts
 
Fins al 50% dels ingressos màxims per unitat familiar 8 punts
 
Fins al 75% dels ingressos màxims per unitat familiar 6 punts
 
Fins al 100% dels ingressos màxims per unitat familiar 4 punts
 
Altres criteris de valoració:
 
a)Per grau de discapacitat del pare, mare o fill (2 punts).
 
b)Per la condició de família monoparental (2 punts).
 
c)Per la condició de família nombrosa (2 punts).
 
d)Per la condició de família amb Pla de Treball i Seguiment des de Serveis Socials Bàsics de 
l´Ajuntament de L’ARBOÇ (3 punts).
 
e)En cas que les sol·licituds superin l’import total destinat a la subvenció es procedirà a la 
seva  assignació  a  partir  de  l’ordenació  derivada  dels  criteris  de  valoració  definits 
anteriorment.
 
En cas d’empat prevaldran aquelles sol·licituds amb valoració més alta al criteri econòmic. Si 
l’empat persisteix es procedirà a realitzar un sorteig públic en el dia i hora assenyalats. La 
convocatòria del sorteig públic es farà mitjançant anunci al taulell d’anuncis de la corporació.
 
CAPITOL III.- PROCEDIMENT
 
Art.7.- Procediment d’atorgament.
 
Les  subvencions  s’atorgaran  per  l’Ajuntament  de  L’ARBOÇ  en  règim  de  concurrència 
competitiva.
 
Tindrà  la  consideració  de  concurrència  competitiva  el  procediment  mitjançant  el  qual  la 
concessió  de  subvencions  es  realitza  mitjançant  la  comparativa  de  les  sol·licituds 
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presentades, a fi i efecte d’establir una prelació entre les mateixes de conformitat amb els 
criteris de valoració prèviament establerts. D’aquesta manera s’adjudicaran les subvencions a 
aquelles sol·licituds que hagin obtingut major puntuació en aplicació dels criteris prèviament 
establerts fins esgotar l’import total destinat a aquests ajuts.
 
Art.8.- Termini de presentació de sol·licituds
 
El termini per a la presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria corresponent i  
en cap cas podrà excedir de QUINZE DIES NATURALS.
 
Art.9.- Lloc i forma de presentació de sol·licituds
 
Les sol·licituds es  formalitzaran mitjançant  la presentació  d’instància  normalitzada amb el 
model  específic  per  aquesta convocatòria,  que s’adjunta  a  les  presents  bases  (annex 1) 
acompanyades,  si  s’escau, de la documentació complementària que es determina en les 
presents bases generals al Registre General de la Corporació municipal.
 
Els models d’instàncies generals i específiques es posaran a disposició a l’Oficina d’atenció al 
ciutadà (OAC), així com a la pàgina web municipal.
 
Art.10.- Documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud:
 
Amb la instància formalitzada s’haurà d’acompanyar la següent documentació:
 
a) Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del pare i la mare, o tutor/a legal.
 
b) Llibre de Família.
 
c)Certificat de Convivència.
 
d)Vida laboral dels membres de la unitat familiar actualitzat.
 
e)Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys (Declaració 
de  la  renda  2017  o  certificat  d’imputacions  de  rendes  en  cas  que  no  estigui  obligat  a  
presentar declaració, certificat pensió INSS, o d’altres pensions– en cas de no tenir ingressos 
certificat negatiu d’ingressos de l’INSS o de l’OTG, o certificat d’alta o negatiu de la Seguretat 
Social).
 
f) En cas de separació o divorci conveni regulador i denuncia d’incompliment si no es percep. 
En el cas de no existir sentència per estar en tràmit el procediment,s’aportarà testimoni de 
l’auto  d’admissió  a  tràmit  de  la  demanda  o  cèdula  d’emplaçament.  En  situacions 
administratives especials (acollida, etc,) es podrà requerir la documentació necessària que 
permeti valorar convenientment la situació del nen/a.
 
g)Targeta de discapacitat, si és el cas.
 
h)Carnet de família nombrosa, o família monoparental, si és el cas.
 
i)Declaració responsable de no tenir més d’un immoble en règim de propietat o copropietat 
per part de la totalitat dels membres de la unitat de convivència (el model de l’esmentada 
declaració s’adjunta a les presents bases -annex 2- i es posarà a disposició de les persones 
interessades a la pàgina web de l’Ajuntament i a l’OAC).
 
j)Declaració responsable de no percebre ni haver sol·licitat cap altre ajut pel mateix concepte 
i/o compromís de desistiment en el cas d’atorgament (el model de l’esmentada declaració 
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s’adjunta  a  les  presents  bases  -annex  3-  i  es  posarà  a  disposició  de  les  persones 
interessades a la pàgina web de l’Ajuntament i a l’OAC).
 
k)En cas d’haver  estat  beneficiari  el  curs  2017-2018,  justificant  expedit  per  l’AMPA de la 
devolució dels llibres en bon estat.
 
Art.11.- Instrucció del procediment i valoració de les sol·licituds i òrgans competents.
 
11.1 L’òrgan instructor del procediment és el Regidor d’Ensenyament, formació i ocupació.
 
11.2  Les  sol·licituds  presentades  i  un  cop  conclosa  l’activitat  instructora,  les  valorarà  la 
comissió de subvencions pels llibres de text constituïda a dit efecte, previ informe del tècnic 
de la regidoria d’ensenyament.
 
11.3 La Comissió de Subvencions de llibres de text escolar estarà integrada pels següents 
membres:
 
a) President : el/la Regidor/a de Serveis Socials de la Corporació
 
b) Vocals: el/la Regidor/a d’Ensenyament i  un representant  tècnic de Serveis  Socials, els 
representants dels serveis Tècnics del Departament d’Ensenyament.
 
c)  Secretari/a:  personal  administratiu  del  Departament  de  Secretaria  de  l’Ajuntament  de 
l’Arboç.
 
La Comissió de Subvencions de llibres de text escolar podrà sol·licitar assistència tècnica als 
tècnics del Serveis Socials comarcals i als tècnics del Departament d’Intervenció i Hisenda 
municipals.
 
11.4 Un cop valorades les sol·licituds es remetrà la proposta d’atorgament de subvencions a 
l’òrgan competent per a la seva concessió.
 
Art.12.- Òrgan competent per a l’atorgament.
 
L’Òrgan competent  per a l’atorgament de subvencions és la Junta de Govern Local de la 
Corporació,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l’art.14a)  de  l’Ordenança  General  de 
Subvencions, prèvia proposta formulada per la Comissió de Subvencions.
 
Art.13.- Termini per a l’atorgament de subvencions
 
El termini màxim per a resoldre i notificar l’atorgament de subvencions per part de l’òrgan 
competent  de  la  Corporació  no  pot  excedir  de  tres  mesos  des  de  la  publicació  de  la 
convocatòria al diari oficial corresponent.
 
La falta de resolució i notificació dins de l’esmentat termini produirà efectes desestimatoris de 
les sol·licituds presentades.
 
CAPITOL  IV  OBLIGACIONS  DELS  DESTINARARIS  I  EL  SEUS  REPRESENTANTS 
LEGALS.
 
1.  L’alumnat  destinatari  dels  ajuts  per  a  l’adquisició  de  llibres  de  text,  resta  subjecte  a 
l’obligació  de  fer  un  ús  adequat  i  curós  d’aquests  i  de  retornar-los  en  un  bon  estat  de 
conservació un cop finalitzat el  curs escolar o en el  moment de la baixa del  centre si es 
produeix el seu trasllat.
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2. La cessió de material per part de les AMPAS es farà, en primer terme, del material en estoc 
i  seguidament,  en  cas  que  sigui  necessari,  es  procedirà  a  la  compra  del  material 
corresponent.
 
3. Prèvia a la recepció dels llibres, els pares, mares i/o tutors legals del beneficiàri/a, signaran 
el document d’acceptació que s’adjunta a les presents bases (annex 5) i que explicita les 
obligacions derivades de l’acceptació.
 
4. Els beneficiaris de la subvenció hauran de seguir els criteris establerts per l’AMPA del seu 
centre escolar per tal de poder gaudir de la cessió dels materials.
 
5. Es determina com a data màxima de retornament dels llibres de text cedits el període de 
set dies naturals, comptadors des de l’endemà de l’últim dia lectiu del curs escolar, i d’una  
setmana des de l’endemà de cursar baixa del centre.
 
6. La no devolució dels llibres de text en el termini establert a dit efecte comportarà l’obligació  
de reintegrar l’import total del seu cost.
 
7.  La devolució  de llibres  en mal  estat  que no permetin la seva reutilització,  comportarà  
igualment l’obligació de la restitució del seu valor econòmic.
 
Els pares/mares i/o tutors  dels  beneficiaris  es  responsabilitzaran de la revisió dels  llibres 
abans de tornar-los amb l’objectiu d’esborrar possibles anotacions, subratllats, etc. En cas 
que les anotacions, subratllats, etc. hagin estat realitzats amb tinta permanent, es considerarà 
que no se n'ha fet  un bon ús,  la qual  cosa comportarà l’obligació de restitució del  valor  
econòmic del llibre malmès.
 
8. L’incompliment de l’obligació de retornar els llibres a l’AMPA en bon estat serà causa de 
reintegrament de l’import corresponent al preu de compra dels llibres, sent el procediment 
objecte d’aplicació l’establert a la Llei General de Subvencions.
 
CAPITOL V PRESSUPOST
 
L’import global dels ajuts compresos en la present convocatòria per al curs 2018-2019 serà 
de  6.000,00  €  a  càrrec  del  programa  i  de  l’aplicació  pressupostària  18.04.2310.48000 
ASSISTENCIAL SOCIAL PRIMÀRIA – ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS.
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
 
En cas que el beneficiari no recepcioni els llibres que se li han concedit per motius justificats  
com, per exemple, canvi  de residència o altres, l’Ajuntament de L’ARBOÇ farà cessió del 
material  a  la  direcció  de  l’escola  de  l’estudiant  següent  que  li  correspongui  segons  la 
puntuació obtinguda, en les mateixes condicions que a l’alumnat beneficiari.
 
DISPOSICIÓ FINAL
 
En tot allò que no estigui previst en les present bases seran d’aplicació l’Ordenança General  
de Subvencions municipal, la Llei 38/2.003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el  
Reial Decret 887/2.006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2.003, de 
17 de novembre, General de Subvencions.
 
L’Arboç, 1 de febrer de 2018
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EXP. 61/18 APROVAR AJUT SOCIAL A LA FAMÍLIA M.K.

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 10 de gener de 2018 (2018-E-RC-211),per M.K. ,on 
sol·licita un ajut social; 

Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de 
92,35€ en concepte de subministrament elèctric. 

Vist  l'informe  del  Departament  d'Intervenció  de  data  30  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.K., per un import de 92,35 € per tal de fer  
front a un rebut de subministrament elèctric.

Segon.- Efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament elèctric per un 
import total de 92,35€ a Càritas l'Arboç. 

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

 

EXP. 222/18 APROVACIÓ PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL A M.B. PER 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
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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 24 de gener de 2018 (2018-E-RC-543) per M.B. ,on 
sol·licita un ajut social; 

Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de 
141,97€ en concepte de subministrament elèctric. 

Vist  l'informe  del  Departament  d'Intervenció  de  data  24  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.B., per un import de 141,97 € per tal de fer 
front a tres rebuts de subministrament elèctric.

Segon.- Efectuar el pagament de les mencionades factures de subministrament elèctric per 
un import total de 141,97€ a Càritas l'Arboç. 

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

 

EXP. 218/18 APROVACIÓ PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL A R.R.M. PER 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment
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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 24 de gener de 2018 (2018-E-RC-522), per R.R.M. ,on 
sol·licita un ajut social; 
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de 
143,39€ en concepte de subministrament elèctric. 

Vist  l'informe  del  Departament  d'Intervenció  de  data  24  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 R.R.M., per un import de 143,39 € per tal de 
fer front a dos rebuts de subministrament elèctric.

Segon.- Efectuar el pagament de les mencionades factures de subministrament elèctric per 
un import total de 143,39€ 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
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No hi ha assumptes
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