
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/6 La Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 8 / de febrer / 2018

Durada Des de les 19:10 fins a les 19:50 hores

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

Presidida per ñ'alcalde JOAN SANS FREIXAS

Secretaria-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

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 5/18 DE DATA 01/02/2018.
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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 5/18 de data 1 de febrer de 2018.
 
 
S'aprova per unanimitat.
 

 

EXP. 336/2018. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES D'ENLLUMENAT LED PER 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

Mitjançant Provisió d’alcaldia de data 6 / de febrer / 2018, resol que s’íncoï l’expedient de 
contractació del  subministrament i  instal.lació de sistemes d’enllumenat led per al sistema 
d’enllumenat públic, per millorar  l’eficiència energètica,  amb la finalitat de renovar el 
mateix i aconseguir una major eficiència de les instal·lacions que redundarà 
en un estalvi energètic i econòmic per al municipi.
 
Donada la característica del contracte es consideraria com a procediment més adequat per a 
la seva adjudicació el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 
criteris d'adjudicació.
 
En data 7/02/2018 es va emetre Informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la 
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, es va realitzar la 
retenció de crèdit oportuna i es va emetre informe de fiscalització, en el que s’informa que 
existeix consignació suficient per autoritzar la despesa per import de 58.484,18€ IVA inclòs, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 18.05.1650.63300 ENLLUMENAT PÚBLIC – INVERSIÓ 
DE  REPOSICIÓ  DE  MAQUINÀRIA,  INSTAL.LACIONS  TÈCNIQUES  I  UTILLATGE  del 
pressupost per a l'exercici 2018,
 
En data 7/02/2018 es  va  emetre  Informe per  Secretaria  sobre la  legislació  aplicable i  el  
procediment  a  seguir  i  l'òrgan  competent  per  aprovar  i  adjudicar  el  contracte,  informant 
també, sobre la legalitat dels esmentats Plecs de clàusules.
 
Vist que, es va redactar i  va incorporar a l'expedient el  Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l'adjudicació del contracte. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article 110 i 
en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
 
Per tant, es proposen els següents 
 
ACORDS
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PRIMER. Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació 
ordinària amb l’oferta  econòmicament  més avantatjosa,  diversos criteris  d'adjudicació,  del 
subministrament i instal.lació de sistemes d’enllumenat amb LED per al sistema d’enllumenat 
públic de l’Arboç, convocant la seva licitació.
 
SEGON. Aprovar la despesa de 48,334,03€ i  10.150,15€ d’IVA, amb carrec de l'aplicació 
18.05.1650.63300 ENLLUMENAT PÚBLIC – INVERSIÓ DE REPOSICIÓ DE MAQUINÀRIA, 
INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES I  UTILLATGE del  pressupost  per  a  l'exercici  2018,  de la 
bossa de vinculació jurídica 16-6.
 
TERCER. Aprovar  els  Plecs  de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  de  Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte del subministrament i instal.lació de sistemes d’enllumenat 
amb LED per al sistema d’enllumenat públic de l’Arboç,
 
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Perfil de contractant 
de la seu electrònica,  l’anuncio de licitació,  perquè durant  el  termini  de 20 dies hàbils,  a 
comptar a partir de l’endamà de la publicació al BOPT, i puguin presentar les proposicions 
que estimin pertinents.
 
CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, amb  
una antelació mínima de quatre dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se per a la  
qualificació  de  la  documentació  referida  en  l'article  146.1  del  Text  Refós  de  la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

 
 
 

 

EXP. 364/2018. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL CURS DE RECERCA DE 
FEINA AMB MÒBIL I PC DE LA LLEI DE BARRIS.

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

Antecedents

1 . En plena societat del coneixement són molts encara els col·lectius que pateixen l'anomenada 
"fractura digital" i  corren el risc de quedar en una situació de vulnerabilitat si no se'ls facilita 
l'accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i l'aprenentatge del seu  
ús.
 
2. La regidoria d'Ocupació vol donar continuïtat als programes del camp 7. 09. Programa contra  
la fractura digital del Pla de barris, a través de la realització d'un curs de recerca de feina amb el  
mòbil i PC per les persones aturades que viuen al del nucli antic, dividit en tres períodes, com a 
mesura d’aprenentatge i agilitat, des del punt de vista d'accés a les TIC.
 
3.  El  dia 7/02/2017 l'empresa Aula  F7 presenta un pressupost  per  la impartició  del  curs de 
recerca de feina amb el mòbil i PC, de 21 h., amb horari de matí , i com a material formatiu 12 
ordinadors , per un import de 829,50€ exempt d’IVA més 378,00€ del material formatiu.
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4. La Intervenció de l'Ajuntament  amb data 8 de febrer  de 2018 informa que existeix crèdit  
disponible  suficient  per  poder  dur  a  terme  l'actuació,  a  l'aplicació  pressupostària 
18.03.4500.22713  LLEI  DE  BARRIS  -  PROGRAMA  CONTRA  LA  FRACTURA  DIGITAL.

Fonaments de dret
 
1.D'acord amb la resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, que va obrir convocatòria per l'any 
2010 per a l'atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,  
àrees urbanes i viles que requereixen un atenció especial, l'Ajuntament de l'Arboç va sol·licitar la 
participació dins del Fons de foment del programa Barris pel seu Projecte d'intervenció integral al 
Nucli  antic  del  municipi.  

2.Tal  i  com  va  disposar  l'article  15.2  del  decret  369/2004,  de  7  de  setembre,  pel  qual  es  
desenvolupava la llei 2/2004 abans esmentada, correspon a la Comissió de Gestió de Fons de 
foment  del  programa  de  barris,  l'aprovació  de  la  pròrroga  per  finalitzar  l'execució  de  les 
actuacions que han obtingut finançament, la qual va atorgar l'esmentada pròrroga del projecte 
d'intervenció  integral  del  nucli  antic,  a  l'any  2014.  

3.Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic: art. 138.3 i Disposició addicional segona, punt 1. Els contractes 
menors  podran  adjudicar-se directament  a  qualsevol  empresari  amb capacitat  d'obrar  i  que 
compti amb la habilitació professional necessària dins dels límits que per quantia s'estableix al 
citat TRLCSP.

4.Art. 10 del TRLCSP (Rdleg 3/2011), els contractes de serveis, entre d'altres, son els que tenen 
per  objecte  les  prestacions  de  fer  consistents  en  el  desenvolupament  d'una  activitat  o 
adreçadesa l'obtenció d'un resultat  diferent  d'una obra o un subministrament.  Als  efectes de 
l'aplicació d'aquesta Llei, els contractes de serveis es divideixen en les categories enumerades a 
l'annex  II.  Categoria  24.  CPV.  80510000  Serveide  formació  especialitzada.

5.Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Art. 8.1.a): la publicació relativa a la contractació menors es podrà dur a terme trimestralment.

6.Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

7.Bases d'execució del pressupost per a l'exercici corrent
 
Proposo  a  la  Junta  de  Govern  de  la  Corporació  l'adopció  dels  següents  ACORDS:

Primer.- Aprovar la realització del curs de RECERCA DE FEINA AMB MÒBIL I PC , d’acord amb 
les següents dades, dins de l'actuació 07.09.03 Ofimàtica dins del camp 7.09 Programa contra la  
fractura digital del Pla de Barris.
 
Segon.-  Adjudicar  el  contracte  administratiu  a  l'empresa  Aula  F7-  NIF  B43993047 per  a  la 
realització d'aquesta acció formativa.
 
CURS: RECERCA DE FEINA AMB MÒBIL I PC
 

  
DIES

 
HORARI

 
HORES

 
IMPORT 
Exempt IVA

IMPORT MATERIAL 
FORMATIU: 12 
ORDINADORS

 

OPCIÓ 
C

Febrer: 27
Març:1,6,8,13,15
,20

09.30 a 
12.30

21 829,50 378,00 1.207,50€
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IMPORT TOTAL

 
----------------
-

 
--------

 
---------

 
----------------

 
1.207,50€

 

Tercer.-  Destinar l'aplicació pressupostària 18.03.4500.22713 LLEI DE BARRIS - PROGRAMA 
CONTRA LA FRACTURA DIGITAL a disposició d'aquesta actuació per import total de 1.207,50€ 
exempt d’IVA,
 
Quart.-  Notificar el  present acord a l'empresa adjudicatària i  comunicar als departaments de 
secretaria i intervenció de l'Ajuntament per que puguin fer els tràmits oportuns.
 

 

Exp. 185/2018. APROVAR L’ABONAMENT DE LA PART CORRESPONENT A 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL CONSUM ELÈCTRIC DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE LA TP.2124

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

La  Diputació  de  Tarragona  va  executar  el  projecte  de  millora  de  la  TP-2124,  entre  les  
localitats de Llorenç del Penedès i l'Arboç, donant la titularitat de la xarxa de baixa tensió de  
l'enllumenat públic a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès.
 
Atès que el projecte d'enllumenat de la Ctra. TP-2124, redactat per l'enginyer tècnic industrial 
de l'ajuntament  de Banyeres, i  visat  4075 de 17 de juny de 2008, on informa de la part  
proporcional de la potència que li correspon a l'ajuntament de l'Arboç, sent un 34,72%.
 
Vist l'ofici presentat per l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb el RE.7557 de data 13 
de desembre de 2017, on adjunten la relació de factures del consum elèctric de l'enllumenat  
públic  de  la  TP-2124 corresponents  al  període  del  16/02/2016  a  03/10/2017,  indicant  el  
pagament que li correspon a l'ajuntament de l'Arboç per import de 3.049,60€, atenent a la 
potència instal·lada de 3.750Kw, la qual representa el 34,72% de mateixa.
 
Vist l'informe de l'enginyer tècnic industrial de l'Ajuntament de l'Arboç de data 26 de gener de  
2018,  on  s'informa  favorablement,  sens  perjudici  de  posteriors  comprovacions,  el 
reconeixement de l'obligació de pagament del consum elèctric, per part de l'Ajuntament de 
l'Arboç,  del  període  comprés  entre  el  16/02/2016  al  03/10/2017,  per  un  import  total  de 
3.049,60€ (34,72% del total de 8.783,42€) IVA inclòs, per correspondre a la proporcionalitat 
de la instal·lació.
 
Vist l'Informe favorable d'Intervenció de data 5 de febrer de 2018.
 
Per tot l'anteriorment exposat, es proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents:
 
ACORDS:

Primer.- Aprovar l'abonament de 3.049,60€ IVA inclòs (que representa el 34,72 % del total de 
l'import de les factures esmentades), a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès  pels punts de 
llum  que  es  troben  dins  del  terme  municipal  de  l'Arboç  corresponents  al  períodes  de 
facturació del 16/02/2016 a 03/10/2017.

Ajuntament de L'Arboç

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



 

 
Segon.- Pagar  aquest  import  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  18.05.1650.22100 
ENLLUMENAT PÚBLIC – SUBMINISTRE D’ENERGIA ELÈCTRICA del pressupost vigent.
 
Tercer.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i comunicar-ho al 
Departament d'Intervenció als efectes pertinents. 
 
 

 

EXP. 368/2018. APROVACIÓ OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2018

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

Fets:
 
1. Per Acord del Ple d'aquesta Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 30 
de novembre de 2017, es va aprovar, juntament amb el Pressupost Municipal, la 
Plantilla d'aquest Ajuntament per a l'any 2018, que van ser publicades íntegrament 
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 9, de data 12 de gener de 
2018.
 
2. En la citada Plantilla figura, vacant i  dotada pressupostàriament, una plaça, la 
cobertura  de  la  qual  es  considera  necessària  en  el  present  exercici  per  al  bon 
funcionament dels serveis municipals.
 
3. En data 8 de febrer de 2018, la Secretaria d'aquesta Corporació ha emès informe 
al respecte.
 
Fonaments de dret:
 
1. Els articles 56 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals  aprovat  per  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  regulen  l’oferta  pública 
d’ocupació.
 
2. L’art. 53.1.h) del Reial decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estipula que l’alcalde té 
l’atribució  d’aprovar  l’oferta  d’ocupació  pública  d’acord  amb  el  pressupost  i  la 
plantilla aprovats pel Ple. 
 
3. El Decret d’alcaldia 568/2015, de data 18 de juny, delega l’aprovació de l’oferta 
púbica d’ocupació d’aquesta Corporació en la Junta de Govern Local.
 
Es per tot això, que proposo els següents ACORDS:
 
PRIMER. Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2018, 
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que conté els següents llocs de treball:
 

PERSONAL FUNCIONARI
 
Funcionaris de Carrera:
 
Escala d'Administració Especial:
 
Subescala de Serveis Especials:
 
 
GRUP SUBGRUP CLASSIFICACIÓ Núm. 

VACANTS
DENOMINACIÓ

C C2 Escala bàsica 1 Agent policia local
 
SEGON. Que es publiqui en el tauler d'anuncis de la Corporació i en el Diari Oficial  
de la Generalitat de Catalunya.
 
TERCER. Que es remeti a l'Administració General de l'Estat a l'efecte de la seva 
publicació coordinada amb la resta d'ofertes d'ocupació.
 
QUART. Que es remeti  còpia de l’acord a la  Direcció  general  de l'Administració 
Local de Catalunya.
 
 

 

EXP 959/2017. APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA DELS ASPIRANTS ADMESOS I 
EXCLOSOS DEL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE I PROVISIÓ DE FORMA 
INTERINA, DE LA PLAÇA VACANT D'INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL DE 
L'ARBOÇ

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assen
timent

Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2017, es va resoldre aprovar les 
bases per a la selecció mitjançant concurs-oposició lliure i provisió de forma interina de la  
plaça vacant d’inspector de la policia local de l’Arboç.
 
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar al Butlletí Oficial de la Província  
de Tarragona núm. 132, de data 10 de juliol de 2017, i en el Diari Oficial de la Generalitat de  
Catalunya, núm, 7426, de data 3 d’agost de 2017.
 
En data 11 de gener de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre 
part en el procès de selecció.
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 18 de gener de 2018, va aprovar la 
llista  provisional  d’admesos  i  exclosos,  obrint-se  un  termini  de  10  dies  hàbils  per  la 
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presentació d’esmenes, finalitzant aquest el dia 7 de febrer de 2018.
 
D’acord amb la base quarta de les bases, les al·legacions o reclamacions presentades contra 
la l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos seran resoltes en el termini de 15  
dies naturals.
 
Per tot l’exposat proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar  la  llista  definitiva  d’admesos  i  exclosos  d’entre  els  aspirants  que  han 
presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria,  
quedant aprovada de la següent manera:
 
Aspirants admesos
 
DNI

— 6173G

— 7939J 

— 1018L

— 0108R

— 1989Q

— 9548W

— 6341P

 
Aspirants exclosos
 
DNI

— 3734V

— 5734Z

— 2687F

— 2753R

— 6960V

— 9663F

 
Segon.- Tots els aspirants admesos resten exempts de realitzar l’exercici de coneixements de 
llengua catalana per haver acreditat documentalment el fet d’estar en possessió del nivell de 
català exigit.
 
Tercer.- Convocar als aspirants pel dia 20 de març de 2018, a les 11 hores del matí, a la 
Casa de Cultura per realitzar la prova cultural i teòrica. Prèviament a l’inici d’aquesta prova, i 
per tal de determinar l’ordre d’actuació dels aspirants, per aquelles exercicis que no puguin 
fer-se  conjuntament,  el  Tribunal  procedira,  mitjançant  sorteig,  a  aquesta  determinació. 
Seguidament, els aspirants que hagin superat aquesta prova, realitzaran a les 13 hores la 
prova psicotècnica.
 
Quart.-  Els aspirants hauran de presentar, del 27 de febrer al 19 de març de 2018, en el  
Registre General de l’Ajuntament de l’Arboç, el Projecte de gestió.
 
Cinquè.- Procedir a la publicació de la resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la seu 
electrònica de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i 
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com es  desprèn  de  l’article  58.4  de  la  llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 
Sisè.-  Contra  la  resolució  d’admesos  i  exclosos  es  podrà  interposar  recurs  contenciós 
administratiu davant el jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de 2 mesos 
a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la  seva  notificació  i,  alternativament  i  de  forma 
potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
 

 

EXP.286/2018. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CENTRE EDUCATIU 
INSTITUT DE L'ARBOÇ I L'AJUNTAMENT PER A L'ÚS SOCIAL D'ALGUNES 
INSTAL.LACIONS DEL CENTRE PER AL CURS ESCOLAR 2017-2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

 ANTECEDENTS
 

1. Vista la necessitat que tenen alguns nois i  noies de rebre classes educatives  de 
reforç dels cursos que estan duent a terme.

2. Vist que en el  curs 2014-2015 aquest ajuntament ja va signar un conveni amb el 
centre  educatiu,  l’Institut  de  l’Arboç  del  Departament  d’Ensenyament  (d'ara  en 
endavant Institut de l’Arboç), per a l'ús d'un mòdul prefabricat, fora de l'horari escolar, 
per impartir classes de reforç als / a les alumnes que en tenien necessitat, amb un 
molt bon resultat.

3. L'Ajuntament  de l'Arboç ha tornat  a formular  una petició a I’nstitut  de l’Arboç per 
utilitzar les instal·lacions d'un dels seus mòduls, d’ús social, fora de l'horari escolar, 
per dur a terme aquestes activitats educatives de reforç, donada la preocupació latent 
en matèria de desocupació juvenil que té l'Arboç, i per actuar directament sobre un 
dels factors que té una incidència directe en l'entrada i permanència en el món laboral 
dels joves com és l'educació.

4. Per a portar a terme aquest projecte calen unes instal·lacions adequades a les seves 
necessitats, s'ha demanat a I’nstitut de l’Arboç, autorització per utilitzar dels mòduls 
prefabricats de les aules 1,2 3, 4,  ubicades en els mòduls prefabricats del  centre 
educatiu, conscient de les necessitats d'aquest col·lectiu de joves,

5. Per tal de continuar amb el projecte anomenat "JOVES AMB FUTUR", pensat pels 
alumnes  dels  quatre  nivells  d'ESO,  prèviament  derivats  per  l’Institut  de  l’Arboç, 
emmarcada dins del programa Treball als Barris 2018, subvencionada per la Llei de 
Barris, ,es vol signar aquest conveni d’ús social, per materialitzar l'acord amb I’nstitut 
de l’Arboç, la cessió dels espais per realitzar les classes de reforç educatiu.

6. Vist l'informe d'Intervenció de data 2 de febrer de 2018.
 
FONAMENTS DE DRET
 

1. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 
els  articles  53  i  54  del  Decret  102/2010,  de 3  d’agost,  d’autonomia  dels  centres 
educatius, i de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprovà la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya,

2. Els  articles 47 i  següents de la Llei  40/2015, d'1 d'octubre,  de Règim Jurídic  del  
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Sector Públic.
3. Exclusió de l'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb 

el que preveu l'art. 4.1.d) d'aquesta Llei. 
4. Article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques i en la normativa vigent en matèria de transparència.

Per tant, proposo a la Junta de Govern local l'adopció dels següents acords:
 
Primer.- Aprovar  el  conveni  entre el  centre educatiu,  l’Institut  de l’Arboç del  Departament 
d’Ensenyament i  l'Ajuntament de l'Arboç,  que s'annexa, com a "ANNEX ÚNIC" per  a l’us 
social d’algunes instal.lacions del centre educatiu per al curs escolar 2017-2018, d’acord amb 
la clàusula segona , on s’estableix el règim d’utilització.
 
Segon.- Facultar al Sr. alcalde, perquè en nom i representació de la Corporació municipal, 
signi els documents corresponents en execució d'aquest acord.
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a centre educatiu, l’Institut de l’Arboç del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

""ANNEX ÚNIC

 
“”CONVENI  ENTRE  EL  CENTRE  EDUCATIU  INSTITUT  DE  L’ARBOÇ  DE  LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ PER A L’ÚS SOCIAL 
D’ALGUNES  INSTAL·LACIONS  DEL  CENTRE  EDUCATIU  PER  AL  CURS  ESCOLAR  
2017-2018

 
L’Arboç, 19 de febrer de 2018 
 
Reunits:

 
D’una banda,  el  senyor Joan Sans i  Freixas Alcalde,  amb DNI:  39665174H – President,  
representant legal de l’Ajuntament de l’Arboç, domiciliat al carrer Major, núm. 26 de l’Arboç, i  
en virtut de nomenament atorgat per sessió plenària de data 13 de juny de 2015. Assistit per  
la secretària-interventora actual de la Corporació, Sra. Isabel Blason Berdasco.
 
I de l’altra el Sr. Romà Pujol Pujol, amb DNI: 46635137S, director en nom i representació del  
centre  educatiu  públic,  Institut  de  l’Arboç  del  Departament  d’Ensenyament,  domicili  Av.  
Pompeu Fabra, s/n, de l’Arboç i d’acord amb les facultats atorgades per l’article 54.3 del  
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
 
Exposen: 

 
El  Decret  102/2010,  de  3  d’agost,  d’autonomia  dels  centres  educatius,  preveu  que  el  
Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promoguin l’ús social dels  
edificis  i  instal·lacions dels centres educatius públics,  fora de l’horari  escolar,  per part  de  
persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats educatives,  
culturals,  artístiques,  esportives o altres de caràcter social  i  que no suposin  l’establiment  
d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena.
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, és titular del centre educatiu  
Institut  de  l’Arboç,  domiciliat  al  carrer  Pompeu  Fabra  s/n  (l’Arboç  43720),  que  disposa  
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d’instal·lacions.
 
L’Ajuntament  de  l’Arboç,  ha  formulat  una  petició  per  utilitzar  les  instal·lacions  del  mòdul  
prefabricat  aules de suport  3,  4,  5 i  6, fora de l’horari  escolar,  per dur a terme activitats  
educatives de reforç, que ve generada per la preocupació latent en matèria de desocupació  
juvenil que té el nostre municipi, i per això es pretén actuar directament sobre un dels factors  
que té una incidència directe en l’entrada permanència en el món laboral dels joves com és  
l’educació.
 
Donada  l’aposta  en  ferm que  la  Corporació  municipal  vol  fer  pel  desenvolupament  dels  
nostres joves i amb l’esperança d’aconseguir un futur millor per a ells, es vol posar en marxa  
aquest projecte anomenat “JOVES AMB FUTUR”, pensat pels alumnes de l’Arboç dels quatre  
nivells d’ESO.
 
A la vegada, cal afegir que aquesta actuació està emmarcada dins del programa Treball als  
Barris 2018, subvencionada per la Llei de Barris.
 
Per tot això, ambdues parts, amb l’objectiu principal de respondre a les necessitats socials  
del municipi, i mirant d’ajudar els sectors amb més dificultats de la societat, consideren adient  
i oportú la formalització d’aquest conveni mitjançant l’adopció de les següents
 
Clàusules

 
Primera: Objecte
 
Que l’objecte d’aquest conveni és regular la utilització, per part de l’Ajuntament de l’Arboç, de  
determinats espais de les instal·lacions de l’Institut de l’Arboç, fora de l’horari escolar lectiu.  
Concretament, les aules suport 1, 2, 3, 4 ubicades en els mòduls prefabricats.
 
En aquests mòduls es duran a terme activitats de reforç escolar que no interferiran, impediran  
o  dificultaran  les  activitats  ordinàries  del  centre  ni  les  aprovades  pel  consell  escolar  
incorporades a la seva programació anual.
 
Segona: Règim d’utilització
 

1. Tipus d’activitat:
 

Reforç escolar.
 

2. Horaris:
 

Les aules de suport 1, 2, 3, 4 s’utilitzaran setmanalment, de dilluns a dijous, amb un  
màxim de quatre grups entre les 15:45h i les 18:45..

 
Per  a  l’organització  d’aquestes  activitats  es  respectarà  en  tot  moment  el  calendari  
escolar  que  publica  el  Departament  d’Ensenyament  i  les  normes  d’organització  i  
funcionament  del  centre.  Els  dies  no  lectius  de  l’Institut  de  l’Arboç  no  es  realitzarà  
l’activitat de reforç escolar.

 
3. Espais a utilitzar:

 
Les aules suport 1, 2, 3, 4 ubicades en els mòduls prefabricats: Només podran ésser  
usuàries d’aquest espai les persones que l’Ajuntament de l’Arboç determini i que formin  
part de l’activitat Reforç Escolar.
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4. Neteja:

 
La neteja diària va a càrrec de l’Institut de L’Arboç.

 
5. Accessos i vigilància: 

 
S’accedirà a l’activitat des de la porta d’accés a l’Institut de l’Arboç al C/Pompeu Fabra,  
s/n.
 
L’Ajuntament de l’Arboç serà el responsable de controlar que l’accés a les instal·lacions  
es limiti a les persones que es corresponen amb l’activitat Reforç escolar.

 
6. Usuaris i usuàries: 
 
L’entitat signant aportarà a la direcció del centre el nom, telèfon i correu electrònic de la  
persona que serà la interlocutora amb el centre, als efectes de dirimir qualsevol qüestió  
derivada de l’execució del conveni.
 
7. Calendari: 

 
Les activitats començaran a partir de l’19 de febrer de 2018 i finalitzaran no més tard del  
30 de maig de 2018.

 
Tercera: Règim econòmic / compensació econòmica
 

Per a la utilització de les instal·lacions previstes en la clàusula segona, l’Ajuntament de  
l’Arboç no haurà de compensar el centre amb cap aportació econòmica.

 
La compensació consisteix en:

 
• Neteja del pati exterior de l’Institut de l’Arboç que es realitzarà el mes d’abril de 2018.
• Pintar el mur exterior de l’Institut de l’Arboç el mes de juliol de 2018.

 
Quarta: Compromisos de l’Ajuntament de l’Arboç
 
L’Ajuntament de l’Arboç es compromet a fer les actuacions següents:
 

a. Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de funcionament i de  
neteja en què es varen lliurar.

b. No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la que va ser  
autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels autoritzats.

c. Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de l’activitat, la  
normalitat de l’ús i, si escau, la correcta utilització dels espais cedibles.

d. Tenir contractada una assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del  
personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i pels danys i perjudicis que es  
puguin ocasionar durant la seva realització per unes sumes assegurades mínimes de  
150.000.- € per víctima individual i d’1.200.000.- € per sinistre (imports que el Govern  
pot actualitzar periòdicament).

e. Abonar l’import dels danys ocasionats per l’ús.
f. Vetllar perquè l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es corresponen  

amb l’activitat autoritzada.
g. No cedir a tercers per cap concepte l’espai d’ús autoritzat.
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h. Comunicar immediatament a la direcció del centre qualsevol incidència derivada de  
l’ús de les instal·lacions.

i. Retornar les claus de les instal·lacions, en el cas que hagin estat lliurades pel centre  
educatiu, una vegada hagi finalitzat la vigència del conveni.

j. Reparar  els  desperfectes  ocasionats  pel  desenvolupament  de  l’activitat  “Reforç  
escolar”.

k. Netejar les aules quan l’activitat condueixi a la necessitat d’una neteja intensiva més  
enllà de l’acceptable per una activitat educativa.

l. El centre no facilita rotuladors per escriure en les pissarres vileda. Aquests materials  
fungibles van a càrrec de l’ajuntament.

m. L’acompanyament  als  serveis  dels  alumnes  que  ho  requereixin  serà  realitzat  pel  
personal que realitza el Reforç Escolar. Cap alumne del reforç escolar podrà anar al  
servei  sense anar acompanyat d’un educador corresponent al  programa de reforç  
escolar.

 
Cinquena: Obligacions del centre
 
El centre farà el seguiment de l’aplicació d’aquest conveni. El centre s’obliga a:
 

• Garantir que els espais que són objecte d’aquest conveni es trobin en condicions per  
desenvolupar les activitats previstes.

• Avisar l’entitat, amb una setmana d’anticipació, en cas que el centre organitzi una  
activitat  que  requereixi  la  utilització  de  l’espai  cedit,  dins  l’horari  assignat  en  el  
conveni.

• Proporcionar els instruments necessaris per a l’obertura i el tancament dels espais a  
utilitzar  per  l’entitat,  en  concret  al  representant  designat  per  aquesta,  que  serà  
responsable davant el centre de garantir-ne el bon funcionament.

• El centre no facilita ús d’internet ni d’ordinadors per al desenvolupament de l’activitat  
“Reforç escolar”.

• L’Institut de l’Arboç i el seu personal no s’encarrega de la vigilància de l’alumnat que  
realitza el Reforç escolar, així com tampoc del seu acompanyament als serveis quan  
algun alumne ho requereixi. Els educadors del programa de reforç escolar seran els  
que prendran les mesures disciplinàries per als alumnes del programa reforç escolar,  
si s’escau.

 
Sisena: Comissió de seguiment
 
Als efectes d’assolir  els objectius previstos en el  conveni,  es constituirà una comissió de  
seguiment formada per l’Alcalde i Secretària-Interventora actual de l’Ajuntament de l’Arboç,  
un  representant  de  l’empresa  Aprova  acadèmia  reforç,  la  coordinadora  pedagògica  i  el  
director de l’Institut.
 
Correspon a aquesta comissió el seguiment de les actuacions derivades de l’execució del  
contingut del conveni. La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, al lliurament de la  
memòria anual i sempre que una de les parts ho sol·liciti.
 
Setena: Vigència
 
Aquest conveni tindrà vigència per al curs escolar 2017-2018.
 
Es podrà prorrogar de manera expressa per un curs escolar més sempre que hi  hagi la  
valoració positiva de la comissió de seguiment.
 
Vuitena: Causes d’extinció i resolució
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El conveni s’extingeix pel transcurs del seu termini de vigència.
 
Així mateix, el conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents:
 

a) Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa.
 

b) Per revocació de la direcció del centre de l’autorització de l’ús social d’acord amb la  
normativa vigent.

 
c) Per l’incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les clàusules del conveni.

 
d) Per qualsevol altra causa de les generals establertes, així com altres de previstes en la  

legislació vigent.
 
Novena: Naturalesa i jurisdicció
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es formalitza a l’empara dels articles 53 i 54 del  
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i de l’article 53 del Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprovà la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 
Les  qüestions  litigioses  sorgides  sobre  la  interpretació,  la  modificació,  la  resolució  i  els  
efectes  d’aquest  conveni  seran  resoltes  per  mutu  acord  en  la  comissió  de  seguiment  
establerta en la clàusula sisena.
 
En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que pugin sorgir en la interpretació  
i el compliment d’aquest conveni seran resoltes per la comissió de seguiment.
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat  
exemplar, i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Director  de  l'Institut  de  l'Arboç                                Alcalde-  President  de  l'Ajuntament  de  
l'Arboç

 
Romà Pujol Pujol                                                                              Joan Sans i 
Freixas””

 

EXPEDIENT 354/2018. APROVACIÓ MODELS D'INSCRIPCIÓ I CONDICIONS PER 
PARTICIPAR AL CONCURS DE DISFRESSES 2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

Atès que l’Ajuntament de l’Arboç vols recuperar el ball de disfresses que es portava a terme 
per Carnaval, per tal d’incentivar aquest festival de colors i disfresses;
 
Atès que una de les activitats previstes per potenciar aquest ball, és l’organització d’un 
concurs de disfresses que es portarà a terme el dissabte 17 de febrer de 2018, durant el ball 
de carnaval;
 
Atès que des del departament de Festes Populars s’ha considerat necessari elaborar uns fulls 
d’inscripció per tal de recopilar les dades dels interessats d'una manera eficient i on quedi  
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reflectit les condicions per poder participar en l’esmentat concurs;
 
Atès que l’Ajuntament es compromet a entregar uns premis als guanyadors del concurs per 
tal de potenciar la participació i l’afluència de públic, valorats en 370,00 €;
 
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 7 de febrer de 2018, en el que s'estableix 
que existeix un crèdit disponible;
 
Per tot l'anterior, la regidoria de Festes Populars proposa a la Junta de Govern Local l'adopció 
dels següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar els models d’inscripció per participar al concurs de disfresses de carnaval 
que es portarà a terme el dissabte 17 de febrer de 2018, així com les condicions per participar 
al ball de disfresses de carnaval, i poder optar als premis pels guanyadors.
 
Segon.-  Aprovar  la  despesa  per  import  de  270,00  €  en  l'aplicació  pressupostària 
18.06.3380.48900  FESTES  POPULARS  –  ALTRES  TRANSFERÈNCIES  A  FAMÍLIES  I 
INSTITUCIONS,  50,00€  en  l’aplicació  pressupostària  18.06.3380.22199  FESTES 
POPULARS  –  ALTRES  SUBMINISTRAMENTS,  30,00€  en  l’aplicació  pressupostària 
18.06.3380.22601  FESTES  POPULARS  –  ATENCIONS  PROTOCOL·LÀRIES  I 
REPRESENTATIVES  i  20,00€  en  l’aplicació  pressupostària  18.06.3380.22105  FESTES 
POPULARS  –  SUBMINISTRAMENT  PRODUCTES  ALIMENTARIS  del  Pressupost  per  a 
l'exercici 2018 per realitzar l’aprovació de les Bases Generals per a participar en el concurs 
de disfresses de Carnaval 2018.
 
Tercer.- Publicar les condicions per participar al concurs de disfresses i els fulls d’inscripció al 
taulell d’anuncis i a la seu electrònica.
 
" 
CONDICIONS PER PARTICIPAR AL CONCURS DE DISFRESSES 2018.
 
1. DATES, LLOC I HORARI ______________________________________________
 
El concurs de disfresses es portarà a terme el dissabte 17 de febrer, en el marc del Ball de 
disfresses de carnaval, en la sala polivalent, de les 11 de la nit a les 3 de la matinada.
 
2. CATEGORIES _______________________________________________________
 
S'estableix 2 categories a premiar:
 
1.- Disfressa individual o de parella: aquelles que no estiguin vinculades temàticament amb 
cap altra de la que formi un grup.
 
2.- Disfressa de grup (mínim 15 persones): que comparteixen una temàtica comú evident.
 
En total  es repartiran 6 premis (3 per  categoria),  sempre i  quan hi  hagi  um mínim de 6 
participants per categoria.
 
3. INSCRIPCIONS ______________________________________________________
 
Tothom que estigui interessat en participar en el concurs de disfresses, en qualsevol de les 
dues modalitats, ho haurà de fer presencialment i omplint el full d'inscripció que li serà facilitat 
el mateix dissabte 17 de febrer de 2018. Per optar al concurs, haurà de formalitzar l'inscripció 
entre les 23.00 i les 23.30 hores.
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4. IDENTIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS __________________________________
 
Tots els participants que s’inscriguin en aquest concurs, indistintament de la categoria en què 
ho facin, hauran de recollir  un número identificatiu,  a l'hora de formalitzar l'inscripció,  per 
poder ser facilment identificats pel jurat.
 
Els participants hauran de fer un petit passi per la sala per ser presentant i els grups hauran 
de fer un ball de 4 minuts de duració.
 
Qualsevol participant que no vagi degudament identificat amb el distintiu en un lloc visible, no 
podrà ser reconegut pels membres del jurat i, conseqüentment, no podrà ser valorat i quedarà 
desqualificat del concurs.
 
5. PREMIS ____________________________________________________________
 
Disfressa individual o de parella:
 
1r PREMI: 1 cofreVip "Experiencias a la carta"
 
2n PREMI: 1 dinar per a dos persones al restaurant La Verema,de l'Arboç
 
3r PREMI: Lot de productes típics de l'Arboç
 
Disfressa de grup:
 
1r PREMI: 120,00€
 
2n PREMI: 90,00 €
 
3r PREMI: 60,00€
 
6. JURAT _____________________________________________________________
 
El Jurat estarà format per 3 membres d'entitats del municipi, 3 persones del públic assistent i 
2 regidors de l'Ajuntament de l'Arboç. El jurat estarà facultat per decidir en aquells aspectes 
que no estiguin recollits a les bases i la seva decisió serà inapel·lable, fins i tot en el cas que 
algun premi es pugui declarar desert.
 
7. VALORACIONS _____________________________________________________
 
A efectes de concurs es valorarà l'elaboració i l'originalitat de la disfressa, el maquillatge i  
complements que l'acompanyi. En el cas dels grups, també es tindrà en compte el nombre de 
participants, l'animació i la coreografía.
 
8. LLIURAMENT DE PREMIS ____________________________________________
 
El veredicte del jurat es farà públic a les 2 de la matinada, durant la mateixa nit. 
 
Es farà entrega dels premis un cop donat el veredicte del jurat.
 
9. DISPOSICIONS FINALS _______________________________________________
 
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
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L'Organització es reserva el dret a prendre la decisió que consideri més adient en qualsevol 
tema no reflectit a les normes.
 
 
 

 

EXPEDIENT 270/2018. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A L'AMPA DE L'INSTITUT 
L'ARBOÇ PER COL·LABORAR AMB UNA XERRADA PER A PARES I ALUMNES.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

Atès  la  sol·licitud  presentada  en  data  25  de  gener  de  2018  (RE:20180607)  per  la  Sra.  
Vanessa De La Fuente Mediavilla, amb NIF. 39726007Q, en la que demana col·laboració per 
tal de dur a terme una xerrada d’educació a càrrec de César Bona, el 28 de febrer de 2018;
 
Atès que aquesta xerrada està organitzada per la junta de l’AMPA de l’institut de l’Arboç, i la  
sra.  Vanessa  De  La  Fuente  Mediavilla  forma  part  d’aquesta  junta,  i  és  una  de  les 
encarregades de l’organització d’aquesta activitat;
 
Atès  que amb la  sol·licitud s’adjunta  el  currículum del  ponent  així  com l’explicació  de la 
temàtica de la xerrada;
 
Atès que l’AMPA Institut l’Arboç és una entitat sense ànim de lucre, que agrupa a totes les  
mares i pares d’alumnes del centre que se’n fan socis, i participa en el projecte educatiu de 
l’institut, i ofereix serveis complementaris al centre;
 
Atès  que  la  regidora  d’Ensenyament  considera  prioritari  col·laborar  amb  aquelles 
associacions que contribueixen a dinamitzar temes relacionats amb l’educació;
Per  tot  l’anterior,  la  regidoria  d’Ensenyament  vol  atorgar  una  subvenció  de 150,00 € per 
contribuir amb les despeses derivades d’aquesta xerrada dirigida als pares, mares, docents i  
alumnes.
 
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 2 de febrer de 2018 en el que s’estableix  
que existeix crèdit disponible per dur a terme l'atorgament de la subvenció; 
 
Per tot l'anterior la regidoria d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local l'adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Atorgar a l’AMPA de l’Institut l’Arboç amb NIF. G-43263227, una subvenció per un 
import total de 150,00 € (cent cinquanta euros) per col·laborar amb les despeses produïdes 
per la xerrada «Mira al teu voltant» de César Bona, que es portarà a terme el 28 de febrer de 
2018. 
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<!-- [if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]-->
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<!-- [if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabla normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-qformat:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri","sans-serif";
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:minor-latin;
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:minor-latin;
	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->
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<!-- [if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
  LatentStyleCount="267">
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="header"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
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<!-- [if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:TrackMoves/>
  <w:TrackFormatting/>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:DoNotPromoteQF/>
  <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther>
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
  <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w:DontVertAlignCellWithSp/>
   <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w:DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
  <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m:dispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m:defJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]-->



 

Segon.- Aprovar la despesa que anirà a càrrec de la partida 18.06.3220.48900 del pressupost 
de la Corporació.
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’AMPA Institut l’Arboç.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes
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