Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/8

La Junta de Govern Local

Ordinària

Data

22 / de febrer / 2018

Durada

Des de les 19:20 fins a les 19:48 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

77790224S

DIDAC BASSAS ROMERO

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 7/18 DE DATA 15/02/2018
Ajuntament de L'Arboç
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0008 Data : 01/03/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 02/03/2018
HASH: 8f88a04d2e177866c960101d08accada

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 01/03/2018
HASH: cee35441c35b8fdb2c85c0ff490a1975

ACTA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 7/18 de data 15 de febrer de 2018.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t

El 18 de gener de 2018, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7538, les Bases Reguladores del Pla d’acció Municipal de l’anualitat 2018.
El 22 de gener de 2018, es va publicar Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 15,
la convocatòria de subvenció del Pla d’Acció municipal anualitat 2018, de la Unitat
d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’assistència municipal (SAM) de la
Diputació de Tarragona.
En l’Annex I «Distribució de la dotació econòmica del Pla d’Acció Municipal (PAM) de
l’anualitat 2018» de l’esmentada convocatòria, es dota al municipi de l’Arboç amb 163.746,00
€.
Per Provisió de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2018, es va incoar expedient per sol·licitar
subvenció dins del Pla d’acció municipal, anualitat 2018 de la Diputació de Tarragona.

Número : 2018-0008 Data : 01/03/2018

EXP. 298/18 ACCEPTAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ACCIÓ
MUNICIPAL ANUALITAT 2018, I SOL·LICITAR SUBVENCIÓ.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat.

Dins del Programa d’Inversions: 111.581,43 €
Actuació 1: Construcció de 48 columbaris al Cementiri municipal
- Cost total de l’actuació: 17.566,01 € (IVA inclòs),
- Aportació PAM (90%): 15.809,40 €
- Aportació municipal (10%): 1.756,61 €
Actuació 2: Millores al Poliesportiu municipal
- Cost total de l’actuació: 55.345,12 € (IVA inclòs)
- Aportació PAM (90%): 49.810,60 €
- Aportació Municipal (10%): 5.534,52 €

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Les actuacions per les que es volen sol·licitar subvenció són:

Actuació 3: Ampliació i substitució de les portes d’accés i rampa de l’Escola Sant Julià
- Cost total: 51.068,26 € (IVA inclòs)
- Aportació PAM (90%): 45.961,43 €
- Aportació municipal (10%): 5.106,83 €

Actuacions de Capítol 21. Reparació, manteniment i conservació d’edificis municipals:
Cementiri, Consistori Municipal i altres.
Vist l’informe emès per la Secretaria-Interventora acctal. en data 22 de febrer de 2018.
D’acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions,
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar les Bases Reguladores i la convocatòria del Pla d’acció Municipal de
l’anualitat 2018, en la qual s’estableix una dotació econòmica al municipi de l’Arboç de
163.746 €.
Segon.- Sol·licitar a la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei
d’assistència municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona, subvenció per la realització de
les següents actuacions:
•

Número : 2018-0008 Data : 01/03/2018

Dins del Programa Despeses Corrents: 52.164,57 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’acord amb la Base setena de les bases reguladores de la subvenció, les inversions
incloses en les bases 5.1.2a), les obres de primer establiment, reforma, enderroc, restauració,
rehabilitació o gran rehabilitació, es poden subvencionar fins al 90%.

Programa d’Inversions: 111.581,43 €

- Cost total de l’actuació: 17.566,01 € (IVA inclòs),
- Aportació PAM (90%): 15.809,40 €
- Aportació municipal (10%): 1.756,61 €
Actuació 2: Millores al Poliesportiu municipal
- Cost total de l’actuació: 55.345,12 € (IVA inclòs)
- Aportació PAM (90%): 49.810,60 €
- Aportació Municipal (10%): 5.534,52 €
Actuació 3: Ampliació i substitució de les portes d’accés i rampa de l’Escola Sant Julià
- Cost total: 51.068,26 € (IVA inclòs)
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Actuació 1: Construcció de 48 columbaris al Cementiri municipal

- Aportació PAM (90%): 45.961,43 €
- Aportació municipal (10%): 5.106,83 €
•

Programa Despeses Corrents: 52.164,57 €

EXP 201/2018. DEIXAR SENSE EFECTE EL CONVENI DEL SERVEI COMUNITARI
"LA RÀDIO A SECUNDÀRIA" APROVAT PER JGL DE DATA 25 DE GENER DE
2018 I APROVACIÓ D'UN NOU CONVENI
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 25 de gener de 2018 va aprovar el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Arboç i el Col·legi Residencia L’Arboç, per
portar a terme conjuntament el Projecte d’impuls de Servei Comunitari per a l’alumnat de
Secundària Obligatòria, «la ràdio a Secundària».
En el text d’aquest conveni, s’ha detectat, per part de secretaria, certs errors, pel que fa a la
persona que figura com a representant legal de l’Ajuntament de l’Arboç. Això, fa necessari
deixar sense efecte aquesta aprovació, per tal d’aprovar un nou text, en el que figuri la
rectificació de l’errada.
Vist l’article 109 de la Llei 39/2017, d’1 d’octubre , del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, el qual regula la revocació dels actes i rectificació d’errors.
Es per tot això, que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 25 de gener
de 2018, en el que s’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Arboç i el
Col·legi Residencia L’Arboç, per portar a terme conjuntament el Projecte d’impuls de Servei
Comunitari per a l’alumnat de Secundària Obligatòria «la ràdio a Secundària», ates la errada
detectada en la persona representant de l’ajuntament de l’Arboç.
Segon.- Aprovar un nou text de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Arboç i el
Col·legi Residència L’Arboç, pel que fa al projecte de servei comunitari «La ràdio a

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

Número : 2018-0008 Data : 01/03/2018

Quart.- Comunicar la present resolució al Departament d’Intervenció als efectes escaients.

Codi Validació: A3YDZ6EDTHJFK553AQNRFKG7F | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 9

Tercer.- Justificar que un cop atorgada la subvenció es realitzarà una modificació de crèdit
mitjançant generació de crèdit per crear les aplicacions pressupostàries 18.05.1640.62200
CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS – INVERSIÓ EN EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS per import de 15.809,41€, 18.08.3420.62200 POLIESPORTIU –
INVERSIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS per import de 63.106,25€ i
18.06.3210.62200 ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA - INVERSIÓ EN EDIFICIS I
ALTRES CONSTRUCCIONS per import 45.961,43, i una modificació de crèdit mitjançant
transferència de crèdit per dotar el crèdit que es finançarà mitjançant recursos propis.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Actuacions de Capítol 21. Reparació, manteniment i conservació d’edificis municipals:
Cementiri, Consistori Municipal i altres.

Secundària», que es transcriu literalment en l’Annex I.
Tercer.- Notificar el present acord al Col·legi Residència L’Arboç, i comunica’l a la Ràdio
L’Arboç.
ANNEX I
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ I EL COL·LEGI
RESIDÈNCIA L’ARBOÇ EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI

l’Il·lustríssim, senyor Joan Sans Freixas alcalde de l’ajuntament de l’Arboç, amb NIF
39665174H, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 a) del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.

PER EL COL·LEGI RESIDÈNCIA L’ARBOÇ
La senyora Margarida Casals Salvadó, amb NIF 39.859.473J, directora del Col·legi
Residència L’Arboç i actuant com a representant legal d’aquest centre educatiu.

Número : 2018-0008 Data : 01/03/2018

PER L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

REUNITS

Que l’ajuntament de l’Arboç, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el
compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de Secundària
Obligatòria com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana . El Servei
Comunitari esdevé un model en el que l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el
servei dóna sentit a l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu
entorn i comprometre’s en la seva millora, promovent així l’educació en valors i el compromís
cívic.
Que tant l’Ajuntament de l’Arboç com el col·legi Residència L’Arboç volen afavorir la
generalització del projecte de Servei Comunitari entre els estudiants de Secundària
Obligatòria del centre amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva
trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en
l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de
la comunitat.
Que les dues parts estan interessades en col·laborar en el projecte “La ràdio a Secundaria”, i

Ajuntament de L'Arboç
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EXPOSEN

per tot això, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el present conveni
de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Quarta.- Els desplaçaments dels alumnes es realitzaran amb mitjans propis d’aquests.
Cinquena.- El centre educatiu, amb col·laboració amb l’ajuntament, elaborarà un pla de
treball conjunt on constin els objectius i continguts del servei, la concreció de les persones
referents d’ambdues parts, el calendari de reunions de coordinació, els documents de treball i
els mecanismes de seguiment i control.
Sisena.- El col·legi Residència, amb la col·laboració de l’ajuntament de l’Arboç, elaborarà un
pla de treball conjunt on constin els objectius i els continguts delservei, la concreció de les
persones referents d’ambdues parts, el calendari de reunions de coordinació, els documents
de treball i els mecanismes de seguiment i el control.
Setena.- El centre i l’entitat es comprometen a elaborar un protocol amb l’objectiu d’agilitzar
la notificació mútua de les incidències que puguin afectar la prestació del servei.
Vuitena.- A l’acabament de l’activitat el centre educatiu durà a terme l’avaluació de l’alumnat
participant. L’entitat col·laborarà amb el centre facilitant tota la informació necessària.
Novena.- A l’acabament de l’activitat, el centre educatiu, elaborarà una memòria avaluativa
del projecte i n’informarà al Consell Escolar. L’ajuntament col·laborarà amb el centre facilitant
la seva valoració.
Desena.- El col·legi Residència l’Arboç i l’ajuntament de l’Arboç es comprometen a difondre i
fer visibles les actuacionsque es derivin de la presentació del servei Comunitari.
Les parts implicades respectaran tot allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de

Ajuntament de L'Arboç
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Número : 2018-0008 Data : 01/03/2018

Tercera.- La prestació de servei per part de l’alumnat s’executarà en el període que comprèn
des de 12 de setembre de 2017 fins al 22 de juny de 2018. L’horari serà de 15:15h a 16:15 h.
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Segona Els participants en aquest projecte seran alumnes d’ESO del Col·legi Residència
l’Arboç.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre
l’Ajuntament de l’Arboç i el Col·legi Residència l’Arboç per desenvolupar el Projecte de Servei
Comunitari anomenat “La ràdio a Secundaria”.

desembre de protecció de dades de caràcter personal, així com el Reglament de
desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
Així mateix es respectarà tot allò establert a la Llei orgànica 1/1982 del 5 de maig de
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes per la legislació vigent.
Desena. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que
pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que no s’arribi a cap acord,
podrà interposar-se recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat
amb el que disposa l’article 46·1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
I perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen aquest
conveni, per duplicat exemplar, L’Arboç, …………. de ………………….2018
Directora

EXP. NÚM 387/18. ATORGAMENT AJUT SOCIAL A R.A.V.
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

Ajuntament de L'Arboç
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Alcalde de l’Ajuntament de l’Arboç
del Col·legi Residència de l’Arboç.

Número : 2018-0008 Data : 01/03/2018

Novena. Seran causes de resolució del conveni:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vuitena. La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per a l’Ajuntament de l’Arboç ni
pel Col·legi Residència l’Arboç.

donar suport al Fons Social.
Vista la sol·licitud presentada en data 8 de febrer de 2018 (2018-E-RC-924), per R.A.V., 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.

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.A.V., per un import de 69,55€ en concepte
de subministrament d'aigua, període 2017/03 i 2017/06.
Segon.- Aprovar les factures d'aigua, per import total de 69,55€, 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.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

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

Número : 2018-0008 Data : 01/03/2018

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.
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Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 19 de febrer de 2018;

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
69,55€, per fer front dues factures pendents de pagament en concepte de subministrament
d'aigua núm. de contracte 5921811 període 2017/03 i 2017/06.

Ajuntament de L'Arboç
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Número : 2018-0008 Data : 01/03/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

