
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/12 La Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 22 / de març / 2018

Durada Des de les 20:00 fins a les 20:21 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 NO

39665174H JOAN SANS FREIXAS SÍ

39688738F JOSEP RAJA MOLINARI SÍ

46339828A MONTSERRAT PEREZ GALLEGO SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. GABRIEL CURIESES ESTEBAN:
«TREBALL»

 

 

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
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APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 11/18 DE DATA 15/03/2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de Govern Local 
11/18 de data 15 de març de 2018.
 

S'aprova per unanimitat.

 

EXP. NÚM. SOL·LICITAR A L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL 
(OSIC) SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE FORMACIÓ I DE DOCUMENTACIÓ 
RELACIONADES AMB LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assent
iment

La Generalitat de Catalunya ha publicat en el DOGC núm. 7571 de data 5 de març de 2018,  
la resolució CLT/333/2018, de 26 de febrer per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell 
d'Administració de l'Oficina de Suport  a la Iniciativa Cultural  (OSIC),  pel  qual  s'aprova la 
convocatòria  per  la concessió de subvencions,  en règim de concurrència  competitiva,  en 
l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l'any 2018 (ref.BDNS 387645).
 
Atès que durant l'exercici 2018 des de l'Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès 
finalitza el curs 2017-2018 i inicia el nou curs 2018-2019 el qual suposa un elevat cost per a 
la nostra institució en matèria de formació que ascendeix a un total de 15.330,00 €;
 
El Regidor de Cultura proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:
 
Primer.- Sol·licitar la inclusió d'aquesta activitat dins de la convocatòria corresponent a l'any 
2018,  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  activitats  en  matèria  de  formació  i  de 
documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana, segons les bases 
específiques publicades al DOGC núm. 7571 de data 5 de març de 2018, per un import de 
15.330,00 € en matèria de formació.
 

 

EXP. 507/18 MODIFICAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 
MUNICIPAL ANUALITAT 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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.
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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.
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de febrer de 2018 va acordar acceptar les 
bases i  la  convocatòria de la  subvenció  del  Pla d’Acció Municipal  Anualitat  2018 amb la 
següent distribució:
 

• 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%): 15.809,41 €
 
- Aportació municipal (10%): 1.756,60€
 
Actuació 2: Reforma del 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)
 
- Aportació PAM (90%): 45.961,43 €
 
- Aportació municipal (10%): 5.106,83 € 
 

• Programa Despeses Corrents: 52.164,57 €
 
Actuacions  de  Capítol  21.  Reparació,  manteniment  i  conservació  d’edificis  municipals: 
Cementiri, Consistori Municipal i altres.
 
S’ha  observat  un  error  en  la  documentació  tècnica  de  l’Actuació  1  «Construcció  de  48 
columbaris al Cementiri Municipal», el cost total de l’actuació serà de 20.903,55€, 18.813,19€ 
a imputar a la subvenció i 2.090,36€ finançat amb fons propis. Aquesta modificació afecta a la  
distribució de la subvenció, acordada per la Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 
2018.
 
Vist l’informe emès per la Secretaria-Interventora acctal. en data 14 de març de 2018.

 
D’acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, 
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Per tot l’exposat, RESOLC:
 
Primer.- Modificat  la distribució de la subvenció  Pla d’acció Municipal  de l’anualitat 2018, 
essent la següent:
 

• Programa d’Inversions: 114.585,22€
 
Actuació 1: Construcció de 48 columbaris al Cementiri municipal
 
- Cost total de l’actuació: 20.903,55€ (IVA inclòs),
 
- Aportació PAM (90%): 18.813,19 €
 
- Aportació municipal (10%): 2.090,36€
 
Actuació 2: Reforma del 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)
 
- Aportació PAM (90%): 45.961,43 €
 
- Aportació municipal (10%): 5.106,83 €
 

• Programa Despeses Corrents: 49.160,78€
 
Actuacions  de  Capítol  21.  Reparació,  manteniment  i  conservació  d’edificis  municipals: 
Cementiri, Consistori Municipal i altres.
 
Segon.- Comunicar la present resolució al Departament d’Intervenció als efectes escaients.
 
No obstant això la Junta de Govern Local acordarà allò que estimi més oportú.
 

 

EXP. NÚM. 717/2018. APROVACIÓ DE LES CONDICIONS DEL MERCAT 
D'ARTESANIA DE LA VII FIRA MODERNISTA DEL PENEDÈS I MODEL DE 
SOL.LICITUD PER LES PAREDES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

Atès que la vila de l'Arboç celebra amb una periodicitat anual, des de fa sis anys, la "Fira 
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Modernista del Penedès" (Fira d'ara endavant).
 

Atès que un dels actes organitzats en el transcurs de la Fira és el Mercat d'Artesania, un 
mercat  de temàtica  modernista  on exposen els  seus  productes  paradistes  vinguts  de tot  
l'estat i del propi municipi;
 

Atès la necessitat de crear un full de sol·licitud per a les parades de l'Arboç adaptat a les 
necessitats de la fira, per tal de recopilar les dades dels interessats d’una manera eficient i on 
quedi reflectit les condicions per poder participar;
 

Per tot l’anterior, la regidoria de Promoció Econòmica proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents
 

ACORDS:
 

Primer.- Aprovar el model de sol·licitud per les parades de l'Arboç, així com les condicions  
per poder participar en el Mercat d'Artesania de la VII Fira Modernista del Penedès que es 
portarà a terme els dies 14 i 15 d’abril de 2018. (veure annex 1).
 

Segon.- Publicar al taulell d’anuncis i a la seu electrònica. 
 

ANNEX 1

 

VII FIRA MODERNISTA DEL PENEDÈS
 

Mercat d'Artesania 2018 - CONDICIONS PARADES DE L'ARBOÇ
 

SOL·LICITUDS
 

Les sol·licituds i  la documentació requerida s’hauran de presentar abans del  4 d’abril  de 
2018, a les dependències de l’Oficina de Turisme, serveis ubicat a la Casa de Cultura (c/ 
Major 37 baixos).
 

SERVEIS
 

Els carrers del recinte firal restaran tancats al trànsit de divendres 13 d’abril de 2018 a partir 
de les 16.00 h fins diumenge 15 d’abril de 2018 a les 23.00 h.
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Durant el dia la Policia Local s’encarregarà de la vigilància del recinte i per la nit es procedirà  
a la contractació d’un grup de seguretat específic. No obstant, l’Ajuntament de l’Arboç no es 
farà responsable dels objectes dipositats a les parades, perduts o robats, en el transcurs dels 
dies que dura la Fira.
 

CONDICIONS
 

Primera
 

L’horari  mínim  d’obligat  compliment  per  la  totalitat  de  les  parades  presents  a  la  Fira 
Modernista  del  Penedès és  d’11 a  21 h el  dissabte 14 d’abril  de 2018,  i  d’11 a  20 h  el 
diumenge 15 d’abril de 2018. L’Ajuntament de l’Arboç es reserva el dret de variar aquests  
horaris per motius meteorològics.
 

L’organització comunicarà a cada parada quina és la seva ubicació exacte dins el recinte firal.  
L’horari de muntatge de les parades és el dissabte 14 d’abril de 2018 a partir de les 8 del 
matí. Les parades hauran d’estar muntades i en funcionament a les 11 del matí. 
 

Segona
 

El metre lineal de façana és la unitat bàsica de contractació d’espai a la Fira Modernista del  
Penedès.  Totes les sol·licituds hauran de formular la seva petició d’espai utilitzant  com a 
unitat de mesura el metre lineal de façana enter. 
 

En el cas que una parada sol·liciti una longitud superior a 6 metres lineals, la seva sol·licitud 
serà estudiada per l’organització com a un cas particular i se li podran exigir el compliment de 
condicions específiques.
 

Pel que respecta a la fondària de la parada, l’organització vetllarà per tal que mai sigui inferior  
a 2 metres. En el  cas que una parada sol·liciti  una fondària superior a 3 metres, la seva 
sol·licitud serà estudiada per l’organització com a un cas particular i se li  podran exigir el 
compliment de condicions específiques.
 

Tercera
 

Totes les parades sol·licitades per entitats o persones hauran d’abonar una fiança de 30,00 
EUR en el cas de que l’espai sol·licitat sigui de 4 metres lineals o inferior, i de 50,00 EUR en  
el cas que l’espai sol·licitat sigui de 5 metres lineals o superior. Aquesta fiança es farà efectiva 
a les dependències de l’Oficina de Turisme prèviament a la celebració de la Fira Modernista, i  
els serà retornada durant la setmana posterior a la finalització de la fira si s’ha contribuït a 
l’èxit de la mateixa complint totes les condicions estipulades en les presents bases.
 

Quarta
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Totes les parades amb espai adjudicat a la Fira Modernista del Penedès hauran de complir la 
normativa vigent segons el seu tipus d’activitat.
 

Cinquena
 

Tots  els  incompliments  de  les  condicions  implicaran  la  pèrdua  automàtica  de  la  fiança.  
L’Ajuntament  de  l’Arboç  es  compromet  a  utilitzar  els  possibles  ingressos  derivats  de  les 
pèrdues de les fiances en la millora de la Fira Modernista del Penedès.
 

Sisena
 

Totes  les  parades amb espai  adjudicat  a la  Fira  Modernista  del  Penedès obligatòriament 
hauran d’ambientar  el  seu espai segons les següents normes:  VESTUARI ADIENT A LA 
TEMÀTICA DE LA FIRA (MODERNISME)
 

Senyores: faldilla llargo o vestit llarg, mocador al cap o barret de palla.

Senyors: patalons tipus "golf", brusa, torrada o crua, barret o barretina. Acceptem vestuari de 
pagès de principis del segle XX 
 

Tot el personal de la parada ha de dur vestuari adient a la temàtica de la fira
 

PARADA
 

S’admetran  totes  aquelles  parades  que  presentin  la  configuració  tradicional  de  parada 
composta per un espai de venda o exposició format per una o varies taules o taulells amb la  
opció de tendal.
 

No s’admetrà la instal·lació de barres, mostradors ni de qualsevol altra estructura similar a un 
bar.
 

No s’admetrà la presència de simbologia o actes de caire polític. 
 

La decoració de la parada ha de constar d’un tendal blanc, cru o marró, un taulell cru o de 
tela de farcells, objectes decoratius relacionats amb el modernisme: Canelobres, fotografies 
blanc i negre, gramòfons, etc..
 

Setena
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El  Mercat  de la  Fira  Modernista  del  Penedès disposarà de preses de corrent  elèctrica  a 
disposició de les parades. Aquestes preses de corrent  elèctrica seran d’ús exclusiu per a 
enllumenat i activitat pròpia de la parada i en cap cas s’admetran ni radiadors, ni estufes, ni  
qualsevol sistema de calefacció o derivats.
 

Totes les parades disposaran d’un punt de llum situat en un radi de 15 metres. Cada parada 
haurà de dur els allargadors necessaris per arribar al punt de llum més proper.
 

S’estableixen 3500 Kw com a consum màxim d’energia elèctrica per parada. Per a consums 
superiors  l’organització podrà exigir  a  la  parada l’autosubministrament  a  partir  de mitjans 
propis (generador).
 

FINAL
 

Les empreses i/o comerços interessats podeu tramitar la vostra sol·licitud de participació a 
l’Oficina de Turisme (977 16 77 25), serveis ubicat al c/Major 37 baixos.
 

La sol·licitud no pressuposa l’acceptació a la fira. Rebreu la corresponent resposta abans del  
7 d’abril de 2018 a les 14h.
 
La participació en la Fira Modernista del Penedès suposa l’acceptació de les seves bases i la 
renúncia a tota reclamació legal. L’Ajuntament es reserva el dret de fer les modificacions que 
consideri  oportunes  en  aquestes  condicions  per  tal  de  contribuir  a  la  millora  de  la  Fira 
Modernista del Penedès.
 

 

EXPEDIENT 696/2018. PAGAMENT QUOTA ANUAL 2018 DEL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

A la 38a Assemblea General Ordinària del Fons Català, celebrada a Barcelona el passat 21 
de juny, es va actualitzar les quotes dels socis en funció de la població de cada municipi i les 
quantitats dels organismes supralocals, així com aprovar l’aplicació d’un augment progressiu 
durant eks exercicis 2018 i 2019, en funció de l’ampliació de capacitats prevista per cada any 
que estableix el Pla Estratègic.
 
Atès l’escrit presentat en data 6 de març de 2018 amb RE (2018-1492), on ens comuniquen 
que com a socis  del  Fons Català,  la quota anual  per  a l’exercici  2018 serà de 875,00 € 
(vuit-cents setanta-cinc euros);
 
Vist  l’informe  del  Departament  d’Intervenció  de  data  13 de  març  de  2018,  en  el  que 
s’estableix que existeix consignació suficient per aquesta despesa;

La  regidoria  de  Cultura  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l’adopció  dels  següents 
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ACORDS:
 
Primer.- Acceptar  la  quota  de  875,00  €  assignada  pel  Fons  Català  de  Cooperació  al  
Desenvolupament, corresponent a l’exercici 2018.
 
Segon.- Aprovar  la  despesa  que  anirà  a  càrrec  de  la  partida  18.01.9200.46700,  del  
pressupost de la Corporació.
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
 

 

EXP. NÚM. 472/18 AJUT PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL A K.A.

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 19 de febrer de 2018 (2018-E-RC-1116), 
per K.A., on sol·licita un ajut social; 

Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a  l' 
atorgament d'un ajut de 44,17 €, en concepte de subministrament elèctric, i de 
24,93 € en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 
5920882 i període 2017/06. 

Vist l' informe del Departament d'Intervenció de data 13 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 K.A., per un import de 44,17€ 
per tal de fer front a un rebut de subministrament elèctric, i de 24,93 € en 
concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 5920882. 

Ajuntament de L'Arboç

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



 

Segon.-  Aprovar  efectuar  el  pagament  de  la  mencionada  factura  de 
subministrament elèctric per un import total de 44,17 € a Càrites l’Arboç. 

Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2017/06, per import 
total de 24,93 €, a càrrec del Fons Social aportat per l’empresa SOREA SAU. 

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

 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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