Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/9

La junta de govern local

Ordinària

Data

1 / de març / 2018

Durada

Des de les 19:34 fins a les 19:57 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

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 8/18 DE DATA 22/02/2018
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Número : 2018-0009 Data : 13/03/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 14/03/2018
HASH: 297d6e1711652dc4e0614f5a65c358aa

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 13/03/2018
HASH: cee35441c35b8fdb2c85c0ff490a1975

ACTA

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de Govern Local
8/18 de data 22 de febrer de 2018.
S'aprova per unanimitat.

Fets:
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’agost de 2017, publicat
al BOP de Tarragona núm. 165 de data 25 d’agost de 2017 i al DOGC núm.
7440 de data 24 d’agost de 2017 es van aprovar les bases i la convocatòria
del concurs – oposició lliure per la creació d’una borsa de treball d’auxiliar
administratiu/va, personal laboral temporal, grup C2.
2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2017, es
va esmenar les citades bases i aquesta esmena es va publicar al BOPT núm.
202 , de data 19 d’octubre de 2017 i al DOGC núm. 7476, de 18 d’octubre de
2017.
3. Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2018 es va
aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives del esmentat concurs-oposició lliure, que es va esmenar per acord
de Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2018.
4. En data 9 de febrer de 2018 va finalitzar el termini de presentació
d’esmenes a la llista provisional
Fonaments de dret:
1. Bases convocatòria del concurs – oposició lliure per la creació d’una borsa
de treball d’auxiliar administratiu/va, personal laboral temporal, grup C2.
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Número : 2018-0009 Data : 13/03/2018

Tipus de
votació:
Unanimitat/Ass
entiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXP. NÚM. 1447/2017. APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
A LA CONVOCATORIA DEL CONCURS-OPOSICIO LLIURE PER LA CREACIÓ
D'UNA BORSA D'AUX. ADMINISTRATIUS/VES, PERSONAL LABORAL
TEMPORAL

Per tot l’anterior el regidor de Règim Interior, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les
proves selectives del esmentat concurs-oposició lliure de la següent manera:
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NIF
....3657Q
….0013S
….6305C
….8904N
….5629G
….1611Z
….1850Z
….2764D
….7985D
….1343K
….6755Y
….5616G
….2209R
….3355Z
….8912P
….1034E
….7039K
….0188K
….1502T
----6277L
----4929Z
----3758J
----0721C
-----6988J
----3695E
----8947D
----3050J
----8727F

Número : 2018-0009 Data : 13/03/2018

Aspirants admesos

----3625P
----9733C
----1088R

----8818E
----1997A
----6643K
----1193C
----1224Y
----2024T
----7872E
-----7440K
----5889J
----0950D
----0382X
----1212V
----0002D

Manca documentació justificativa Base
4

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

Ajuntament de L'Arboç
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Número : 2018-0009 Data : 13/03/2018

----2066N

CAUSA EXCLUSIÓ
Manca documentació justificativa Base
3, Apartats a), e) i g)
Manca documentació justificativa Base
4
Manca documentació justificativa Base
3, Apartats a), e) i g) i Base 4
Manca documentació justificativa Base
3, Apartats a), e) i g)
Manca documentació justificativa Base
4
Manca documentació justificativa Base
3, Apartats a), e) i g) i Base 4
Manca documentació justificativa Base
4
Manca documentació justificativa Base
3, Apartat a)
Manca documentació justificativa Base
3, Apartats a), e) i g)
Manca documentació justificativa Base
3, Apartat b), c), f) i e)
Manca documentació justificativa Base
3, Apartats e) i g)
Manca documentació justificativa Base
3, Apartats a), e) i g) i Base 4
Manca documentació justificativa Base
3, Apartats a), e) i g) i Base 4
Manca documentació justificativa Base
3, Apartats a), e) i g) i Base 4
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NIF
----3253H

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aspirants Exclosos amb detall de la causa d’exclusió

Presidenta
Isabel Blasón Berdasco (Titular)
Imma Forns Gabarró (Suplent)
Vocal a Proposta de l’Escola d’Administració Pública
M. Mercè Calaf Ventura
Jordi Gil Valencia
Vocal a Proposta del SAM (Diputació de Tarragona)

Número : 2018-0009 Data : 13/03/2018

Tercer.- Nomenar al següent tribunal qualificador:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

----3657Q
----0013S
----6305C
----8904N
----5629G
----1611Z
----1850G
----7985D
----3355Z
----1034E
----0188K

Francisco José Pueyo Gracia
Vocal
Àngels Olmos Ruiz (Titular)
Rosa M. Robles Pereira (Suplent)
Vocal
Bárbara Medina Riambau (Titular)
Enric Casellas Tetas (Suplent)
Secretària (amb veu però sense vot)
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Xavier Salvadó Vives

Encarna Prieto Àlvarez (Titular)
Eva M. Acosta Acosta (Suplent)
Quart.- Convocar a tots els aspirants que han de realitzar les proves
d’acreditació del nivell de suficiència de català (C) el dia 15 de març de 2018,
a les 9:00 h., per a la realització d’aquestes, així com al Tribunal qualificador.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès la sol·licitud de data 20 de desembre de 2017 (2017-E-RC-7710), on el Sr. A. E. B.
demana una subvenció per part de l’Ajuntament per l’assistència de la seva filla a l’escola
bressol municipal, donat que té una discapacitat d’un 41% i els especialistes que la tractan ho
consideren positiu pel seu desevolupament;
Vist l’informe emès pels serveis socials municipals en data 19 de gener de 2018 , on es
proposa que l’ajuntament assumeixi el 50% del cost total de l’assistència de la menor a
l’escola bressol municipal Minyons de l’Arboç, fins que finalitzi el curs escolar 2017/18;
Degut a la situació que afecta a la família, i per tal de facilitar recolzament a la família, la
Regidoria de Serveis Socials considera imprescindible assumir aquesta despesa amb la
intenció de garantir a la menor un espai estimulador i afavorir el seu desenvolupament.
Vist l’article 66.3.k) la del 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, sobre la competència municipal en la
prestació de serveis de serveis social i la promoció i la reinserció social i el que estableix el
118 i 121 del ROAS sobre els auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin
finalitats de caràcter social;
Vist l’informe del Departament d’Intervenció de data 1 de març de 2018 on s’estableix que
existeix consignació suficient per autoritzar la despesa de dividir a la meitat el resultat
d’aplicar a la taxa per prestació del servei d’Escola Bressol quota mensual tram de 2 a 3 anys
jornada de matí el descompte del 20% per estar empadronat a l’Arboç, sent el cost a càrrec
de la família de 64,80€ mensual i suposarà un cost total a subvencionar de 324,00€.
Per tot l’anterior, la Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Subvencionar el 50% del cost total de la família A.E.B., per l’assistència d’una menor

Ajuntament de L'Arboç
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EXP. NÚM. 97/18. ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER ASSISTÈNCIA D'UNA
MENOR A L'ESCOLA BRESSOL
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Sisè.- Convocar a tots els aspirants admesos, que hagin superat la prova de
català o que estiguin exempts de realitzar-la, els quals hauran de presentar-se
amb el Document Nacional d’Identitat, el mateix dia 16 de març de 2018, a la
Casa de Cultura a les 8:30 h., per l’inici de les proves.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè.- Convocar als membres del Tribunal qualificador, per a la realització
de les proves del concurs-oposició lliure a la Casa de Cultura de l'Arboç, el
dia 15 de març de 2018, a les 8:15 h.

a l’escola bressol municipal Minyons de l’Arboç, per un import total de 324,00€, fins que
finalitzi el curs escolar 2017/18.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.

EXP. NÚM. 409/18. DENEGAR AJUT D'URGÈNCIA SOCIAL A L.C.V.

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 12 de febrer de 2018 (2018-E-RC-991),per L.C.V. ,on
sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
119,50€ en concepte de subministrament elèctric.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 20 de febrer de 2018, en el qual
s'estableix que es denega l’ajuda per excedir el nivell d’ingressos establerts en les bases per
a la concessió de prestacions d’urgència social.
La Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Denegar l'atorgament d'un ajut social a L.C.V., per excedir el nivell d’ingressos
establerts en les bases per a la concessió de prestacions d’urgència social.

Número : 2018-0009 Data : 13/03/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

EXP. NÚM. 465/18. ATORGAMENT AJUT D'URGÈNCIA SOCIAL A V.G.G. PER
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
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 16 de febrer de 2018 (2018-E-RC-1096) per V.G.G. ,on
sol·licita un ajut social;
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Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada.

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 21 de febrer de 2018 (2018-E-RC-1169) per M.N. ,on
sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
120,89€ en concepte de subministrament elèctric.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 23 de febrer 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.N., per un import de 120,89 € per tal de fer
front un rebut de subministrament elèctric.
Segon.- Efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament elèctric per un
import total de 120,89€ a Càritas l'Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.

EXP. NÚM.549/18. ATORGAMENT AJUT D'URGÈNCIA SOCIAL A J.V.M PER
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
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

Ajuntament de L'Arboç
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Favorable

Codi Validació: 6FSY3GJDNK7EKFP4W6HTENGDM | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 10

EXP. 516/18. ATORGAMENT AJUT D'URGÈNCIA SOCIAL M.N. PER
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
153,27€ en concepte de subministrament elèctric.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 23 de febrer 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 V.G.G., per un import de 153,27 € per tal de
fer front un rebut de subministrament elèctric.
Segon.- Efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament elèctric per un
import total de 153,27€ a Càritas l'Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.

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 28 de febrer de 2018 (2018-E-RC-1340) per I.M.E. ,on
sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
104,58€ en concepte de subministrament elèctric.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 1 de març de 2018, en el qual s'estableix
que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària 18.04.2310.48000 per fer front
aquesta despesa.
La Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l'atorgament d'un ajut social a I.M.E., per un import de 104,58 € per tal de
fer front varis rebuts de subministrament elèctric.
Segon.- Efectuar el pagament de les mencionades factures de subministrament elèctric per
un import total de 104,58€ a Càritas l'Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.

Ajuntament de L'Arboç
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Favorable
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EXP. NÚM. 55/2018 .ATORGAMENT AJUT D'URGÈNCIA SOCIAL A I.M.E. PER
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 23 de febrer de 2018 (2018-E-RC-1248) per J.V.M. ,on
sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
109,23€ en concepte de subministrament elèctric.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 1 de març 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 J.V.M., per un import de 109,23 € per tal de
fer front dos rebuts de subministrament elèctric.
Segon.- Efectuar el pagament de les mencionades factures de subministrament elèctric per
un import total de 109,23€ a Càritas l'Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de L'Arboç
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No hi ha assumptes

Número : 2018-0009 Data : 13/03/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

