Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/10

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

8 / de març / 2018

Durada

Des de les 19:50 fins a les 20:20 hores

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per l'alcalde

JOAN SANS FREIXAS

Secretària-interventora actal.

ISABEL BLASON BERDASCO

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77785871D

ALFONS RIBAS PEREZ

SÍ

39693419L

GABRIEL CURIESES ESTEBAN

SÍ

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

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 9/18 DE DATA 01/03/2018
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0010 Data : 22/03/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 23/03/2018
HASH: 8f88a04d2e177866c960101d08accada

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 22/03/2018
HASH: cee35441c35b8fdb2c85c0ff490a1975

ACTA

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de Govern Local
9/18 de data 1 de març de 2018.
S'aprova per unanimitat.

EXP NÚM. 895/2017.APROVACIÓ DE LA FORMACIÓ D'UNA BORSA D'INTERINS
PER A COBRIR LES PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L'ARBOÇ

FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 10 i 61 del reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text
Refòs de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
Vist l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
Vistes les Bases que regeixen la convocatòria per la formació de borsa de treball d’interins
per a cobrir les places d’agent de la policia Local de l’Arboç.
Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa a la Junta de Govern Local els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la formació de la borsa d’interins per a cobrir les places d’agent de la
Policia Local, a favor dels aspirants següents, i a tenor de la puntuació obtinguda en el procès
de selecció realitzat en aquest ajuntament:
DNI/PASS

PUNTUA
CIÓ FINAL

-----376N

35,8

-----584B

35,55

-----342E

33,4

-----141X

29,9

-----523E

29,2

----296Y
----637W

28,5
28,5
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ANTECEDENTS DE FET
Per acord de la La Junta de Govern Local ,en sessió ordinària, del dia 22 de desembre de
2016 , s’aproven les Bases i la convocatòria per la formació de borsa de treball d’interins per
a cobrir les places d’agent de la policia local.
La convocatòria i les bases de la convocatòria han estat publicats al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (BOPT) número 12, de data 18 de gener de 2017 i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 7298, de data 31 de gener de 2017.
El procés de selecció es va efectuar els dies 13 i 20 de novembre de 2017 i el Tribunal de
selecció, una vegada resoltes les al·legacions presentades pels aspirants Sr. APE (DNI núm.
--296Y) i Sr. MVC (DNI núm. ---637W), el dia 28 de febrer de 2018, acorda, per unanimitat
dels vocals assistents, elevar a l’alcaldia la proposta corresponent a la llista de la borsa
d’interins d’agents de la policia local de l’Arboç, ordenada segons l’ordre de puntuació
obtinguda (de major a menor) per cada un dels aspirants del procès.

Número : 2018-0010 Data : 22/03/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Assent
iment

Fets:
1. En data 1 de març de 2018, per acord de Junta de Govern Local es va aprovar la llista
definitiva d'admesos i exclosos al concurs oposició lliure per la creació d’una borsa d’aux.
Administratius/ves, personal laboral temporal.

2. Durant una revisió del llistat dels aspirants exempts de realitzar la prova de nivell de català,
s'han detectat errors materials en aquest llistat.
Fonaments de dret:
1 L’Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, estipula que les Administracions Públiques podran rectificar en
qualsevol moment els errors materials.
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Favorable

Codi Validació: 5HTJHQAYARHDPXJF4TZTQ9447 | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 13

EXP. NÚM.1447/2017. APROVACIÓ ESMENA ERROR MATERIAL LLISTA
DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ
D'UNA BORSA D'AUX. ADMINISTRATIUS/VES, PERSONAL LABORAL
TEMPORAL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Notificat la present resolució als aspirants que han quedat inclosos a la borsa.
Tercer.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que
disposa els articles 123 i 124 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu
comú, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, es podrà interposar un dels recursos següents:
a) amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
recorregut, , en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació.
La interposició del recurs, excepte en els casos en els que una disposició estableixi el
contrari, no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb el que disposa
l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició
sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar
recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós administratiu de Tarragona.
b) Recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació.
En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva
desestimació per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.

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

Primer.- Modificar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos subsanant els errors
materials existents.
On diu:

NIF
----3657Q
----0013S
----6305C
----8904N
----5629G
----1611Z
----1850G
----7985D
----3355Z
----1034E
----0188K
(...)"
Ha de dir:

Número : 2018-0010 Data : 22/03/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

"(...)

NIF
....3657Q

….0013S
….6305C
….8904N
….5629G
….1611Z
….1850Z
….7985D
….3355Z
….1034E
….0188K
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Segon.- Queden exempts de la realització de la prova de llengua catalana corresponent al
nivell C els següents aspirants:

----6277L
----4929Z
----3758J
----0721C
-----6988J
----3625P
----9733C
----1088R
(...)"

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Publicar aquestes esmenes al taulell d’anuncis i a la pagina web de de l’Ajuntament.

Favorable

Número : 2018-0010 Data : 22/03/2018

EXP. NÚM. 618/2018. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE FORMACIÓ DE TALLER DEL
PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I FOMENT DEL TEIXIT SOCIAL DE LA LLEI DE
BARRIS.

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Antecedents

2. En data 5 de març de 2018, es redacta la memòria, en la que es proposa, dintre del procés participatiu
de les necessitats de veins i veïnes, el Pla de participació ciutadana i foment del teixit social, portar a terme
un taller de ceràmica per part de “mardefang” de Mercè López Coll amb el NIF. 34763841P, amb el RE.
1396, per import total de
3. El dia 1/03/2017 l'empresa “mardefang” de Mercè López Coll amb el NIF. 34763841P, amb el RE. 1396,
presenta proposta de taller de ceràmica,, distribuït en dos periodes, d’abril a a juny i de setembre a
desembre, d’acord amb el calendari, per un import total , per un import total de 2.494,00€ més 523,74€
d’IVA 21%.
4. La Intervenció de l'Ajuntament amb data 6 de març de 2018 informa que existeix crèdit disponible
suficient per poder dur a terme l'actuació, a l'aplicació pressupostària 18.03.4500.22716 LLEI DE
BARRIS – PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I FOMENT DEL TEIXIT SOCIAL.
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.

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

Codi Validació: 5HTJHQAYARHDPXJF4TZTQ9447 | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 13

1 . Des de la regidoria de Serveis Socials es vol promoure un treball conjunt entre les persones adultes del
barri antic de l’Arboç, per intentar evitar l’aïllament social i la integració en un teixit associatiu reforçant la
cohesió social i el sentiment de pertinença al barri. Es vol conèixer el món de la ceràmica treballant el fang i
les tècniques manuals, amb l’objectiu de donar les eines necessàries a les persones per donar a conèixer
algunes d’aquestes tècniques artístiques el que pot resultar enriquidor per augmentar l’habilitat.

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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
Servei
de
formació
especialitzada.

Per

tant,

es

proposa

a

la

Junta

de

Govern

l'adopció

dels

següents

Número : 2018-0010 Data : 22/03/2018

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. Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
6.Bases d'execució del pressupost,

ACORDS:

1r.- Aprovar la realització del curs de Taller de ceràmica , d’acord amb les següents dades, dins de
l'actuació codi 07 dins del camp 7.02.01 Pla de participació ciutadana i foment del teixit social del Pla de
Barris.

2n.- Adjudicar el contracte administratiu a l'empresa “mardefang” de Mercè López Coll amb el NIF.
34763841P per a la realització d'aquesta acció formativa.

PERÍODE

OPCIÓ
A
OPCIÓ
B

D’abril a
juny
de
2018
De
setembre
a
desembre
de 2018

HORES

IMPORT
MATERIALS

SERVEIS
PROFESSIONALS

10

30

347,00€

900,00€

261,87 135,00 1.373,8
€
€
7€

10

30

347,00€

900,00€

261,87
€

ALUMNES

IVA

- IRPF

IMPORT
TOTAL

135,00 1.373,8
€
7€

3er.- Destinar l'aplicació pressupostària 18.03.4500.22716 LLEI DE BARRIS – PLA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I FOMENT DEL TEIXIT SOCIAL a disposició d'aquesta actuació per import total de 2.747,74€
IVA inclòs.
4t. Designar responsable d’aquest contracte a la regidora de Serveis Socials, juntament amb la Casa de
Cultura , per tal que en supervisi i controli l’execució i adopti les decisions i dicti les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
5è. Determinar que la factura contingui la informació següent:

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

Codi Validació: 5HTJHQAYARHDPXJF4TZTQ9447 | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 13

CURS: TALLER DE CERÀMICA

a) Que l'òrgan de contractació és Secretaria.
b) Que l'òrgan administratiu i destinatari, amb competències en matèria de comptabilitat pública és
Intervenció .
c) El mitjà de pagament serà a través de transferència bancària.
d) Que el codi DIR3 és LO1430167.
e) Que la unitat tramitadora és INTERVENCIÓ.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6è. Incorporar la factura i tramitació del pagament, si escau, una vegada realitzada la prestació.
7è.- Notificar la resolució a l'adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la
Resolució.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

El Ple de la Corporació Local en sessió ordinària de data 22 d’agost de 2017
va aprovar l’inici de l’expedient i els Plecs de la licitació del servei públic de
recollida de residus del municipi de l’Arboç. Posteriorment, aquest òrgan
plenari, en sessió de data 28 de setembre de 2017, va rectificar uns errors
materials detectats en els Plecs de clàusules administratives, concretament la
clàusula 14, pel que fa a la constitució del comitè d'experts.

Així doncs, un cop feta aquesta rectificació, la clàusula 14 disposa que per la
valoració dels punts que depenen d’un judici de valors, es constituirà un
comitè d’experts, amb un mínim de tres membres, no integrats en l’òrgan
proponent del contracte i amb una qualificació apropiada.
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EXP. NÚM. 1096/2017. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES QUE HAN DE
CONSTITUIR LA MESA TÈCNICA EN LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA
DOMICILIARIA DE RESIDUS

Número : 2018-0010 Data : 22/03/2018

Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent al de la seva notificació.

Per aquest motiu, es necessari procedir a l’anomenament d’un comitè
d’experts, format per tècnics de Medi Ambient, per tal de que puguin valorar
les ofertes, del sobre núm. 2, presentades pels licitadors.
Es per tot això, proposo l’adopció dels següents ACORDS:

- Sr. Xavier Vila Purtí - Tècnic de Medi Ambient de l’ajuntament de Sant Pere
de Ribes
Segon.- Publicar aquesta resolució al perfil del contractant.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats.
Quart.- Que el Ple de la Corporació ratifiqui aquest acord en la propera sessió
que celebri

EXP. NÚM. 655/2018. APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL EXPOSICIÓ DE
PRODUCTES A LA VIA PÚBLICA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

Fets
1. Considerant que l’article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibilita que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local
2. Els ajuntaments podran establir i exigir taxes per la prestació de serveis o la realització

Ajuntament de L'Arboç
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- Sra. Montse Balcells - Tècnic de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona
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- Sr.Jordi Baucells Colomer – Tècnic de Medi Ambient

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Designar com a membres de la Mesa tècnica per a la licitació del
servei públic de recollida domiciliaria de residus del municipi de l’Arboç a:

d'activitats de la seva competència i per la utilització privativa o l'aprofitament especial dels
béns del domini públic municipal.
3. Les taxes de venciment periòdic i notificació col·lectiva s’aproven i es publiquen mitjançant
els corresponents edictes, en compliment de la normativa sectorial, l’ Ajuntament ha
confeccionat el Padró de la Taxa d’Exposició de Productes en la Via Pública corresponent a
l’exercici 2018.

Primer. APROVAR inicialment el Padró de la Taxa d’Exposició de Productes en la Via Pública
corresponent a l’exercici 2018.
Segon. Exposar al públic l’aprovació inicial, mitjançant la publicació del corresponent edicte
en el BOP de Tarragona i en el Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant un termini de 15
dies, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les al·legacions i reclamacions
pertinents.
Tercer. Que en el supòsit que no es presentessin al·legacions ni reclamacions, que
l’aprovació inicial esdevingui automàticament definitiva sense necessitat d’un nou acord per
part de la Junta de Govern Local.
Quart. Notificar el present acord al Departament de Recaptació i al Departament d’
Intervenció als efectes pertinents.
Cinquè. Notificar el present acord a BASE Gestió d’Ingressos Locals de la Diputació de
Tarragona, atès que té delegada la recaptació en voluntària i executiva de l’ esmentada taxa.

EXP. NÚM. 654/2018. APROVACIÓ DE LA TAXA DE PUBLICITAT
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Fets
1. Considerant que l’article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibilita que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local
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ACORDS
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El Regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret
L’Art. 105 i 106, de la Llei regulador de les bases de règim local, LRBRL7/1985 de data 2
d’abril, en el qual es reconeix la potestat reglamentària de les Entitats Locals per ordenar,
gestionar els seus tributs, taxes i altres ingressos de dret públic.

2. Els ajuntaments podran establir i exigir taxes per la prestació de serveis o la realització
d'activitats de la seva competència i per la utilització privativa o l'aprofitament especial dels
béns del domini públic municipal.
3. Les taxes de venciment periòdic i notificació col·lectiva s’aproven i es publiquen mitjançant
els corresponents edictes, en compliment de la normativa sectorial, l’ Ajuntament ha
confeccionat el Padró de la Taxa de Publicitat corresponent a l’exercici 2018.

Primer. APROVAR inicialment el Padró de la taxa de Publicitat corresponent a l’exercici
2018.
Segon. Exposar al públic l’aprovació inicial, mitjançant la publicació del corresponent edicte
en el BOP de Tarragona i en el Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant un termini de 15
dies, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les al·legacions i reclamacions
pertinents.
Tercer. Que en el supòsit que no es presentessin al·legacions ni reclamacions, que
l’aprovació inicial esdevingui automàticament definitiva sense necessitat d’un nou acord per
part de la Junta de Govern Local.
Quart. Notificar el present acord al Departament de Recaptació i al Departament d’
Intervenció als efectes pertinents.
Cinquè. Notificar el present acord a BASE Gestió d’Ingressos Locals de la Diputació de
Tarragona, atès que té delegada la recaptació en voluntària i executiva de l’ esmentada taxa.

EXP. NÚM. 650/2018. APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA DE CONSERVACIÓ
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

Fets
1. Considerant que l’article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibilita que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local

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

Número : 2018-0010 Data : 22/03/2018

ACORDS
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El Regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret
L’Art. 105 i 106, de la Llei regulador de les bases de règim local, LRBRL7/1985 de data 2
d’abril, en el qual es reconeix la potestat reglamentària de les Entitats Locals per ordenar,
gestionar els seus tributs, taxes i altres ingressos de dret públic.

2. Els ajuntaments podran establir i exigir taxes per la prestació de serveis o la realització
d'activitats de la seva competència i per la utilització privativa o l'aprofitament especial dels
béns del domini públic municipal.
3. Les taxes de venciment periòdic i notificació col·lectiva s’aproven i es publiquen mitjançant
els corresponents edictes, en compliment de la normativa sectorial, l’ Ajuntament ha
confeccionat el Padró de la Taxa de conservació del Cementiri municipal corresponent a
l’exercici 2018.

ACORDS
Primer. APROVAR inicialment el Padró de la taxa de conservació del Cementiri municipal
corresponent a l’exercici 2018..
Segon. Exposar al públic l’aprovació inicial, mitjançant la publicació del corresponent edicte
en el BOP de Tarragona i en el Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant un termini de 15
dies, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les al·legacions i reclamacions
pertinents.
Tercer. Que en el supòsit que no es presentessin al·legacions ni reclamacions, que
l’aprovació inicial esdevingui automàticament definitiva sense necessitat d’un nou acord per
part de la Junta de Govern Local.
Quart. Notificar el present acord al Departament de Recaptació i al Departament d’
Intervenció als efectes pertinents.

Número : 2018-0010 Data : 22/03/2018

El Regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret
L’Art. 105 i 106, de la Llei regulador de les bases de règim local, LRBRL7/1985 de data 2
d’abril, en el qual es reconeix la potestat reglamentària de les Entitats Locals per ordenar,
gestionar els seus tributs, taxes i altres ingressos de dret públic.

EXP. NÚM 548/18. AJUT PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL A M.E.R.A. 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;

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Cinquè. Notificar el present acord a BASE Gestió d’Ingressos Locals de la Diputació de
Tarragona, atès que té delegada la recaptació en voluntària i executiva de l’ esmentada taxa.

Vista la sol·licitud presentada en data 23 de febrer de 2018 (2018-E-RC-1246) per
M.E.R.A. ,on sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
282,49 € 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.

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

EXP. NÚM. 642/18 SOL·LICITUD PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL A S.M.C.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 30 de març de 2012, va aprovar les Bases
per la Concessió de Prestacions d'Urgència Social, i donat que actualment hi ha una persona
que ha presentat sol·licitud per acollir-se a aquestes bases, i un cop derivades als Serveis
Socials del municipi, la treballadora social ha procedit a realitzar la valoració pertinent a la
sol·licitant.
Atès que en data 20 de juny de 2012, l' Ajuntament de l'Arboç signa un conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de l'Arboç i Càrites, on es comprometen a col·laborar amb
aquesta corporació, fent una aportació dinerària a favor de l'Ajuntament perquè es destini a
donar suport al Fons Social.
Vista la sol·licitud presentada en data 5 de març de 2018 (2018-E-RC-1471), per S.M.C., on
sol·licita un ajut social;
Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
70,80 €, en concepte de subministrament elèctric, i de 26,04 € en concepte de
subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 8696414 i període 2017/05.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 6 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.

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

Número : 2018-0010 Data : 22/03/2018

Segon.- Efectuar el pagament de les mencionades factures de subministrament elèctric per
un import total de 282,49 € a Càritas l'Arboç.
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Primer.- Aprovar l'atorgament d'un ajut social a M.E.R.A., per un import de 282,49 € per tal de
fer front dos rebuts de subministrament elèctric.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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 S.M.C, per un import de 70,80€ per tal de fer
front a un rebut de subministrament elèctric, i de 26,04 € en concepte de subministrament
d’aigua amb el núm. de contracte: 8696414.

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

Número : 2018-0010 Data : 22/03/2018

Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2017/05, per import total de 26,04 €,
a càrrec del Fons Social aportat per l’empresa SOREA SAU.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Aprovar efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament elèctric
per un import total de 70,80 € a Càrites l’Arboç.

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

