Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/13

La Junta de Govern Local

Ordinària

Data

29 / de març / 2018

Durada

Des de les 14:43 fins a les 14:55 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

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 12/18 DE DATA 22/03/2018
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 : 2018-0013 Data : 05/04/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 06/04/2018
HASH: 8f88a04d2e177866c960101d08accada

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 05/04/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 12/18 de data 22 de març de 2018.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

El senyor Francisco Martin Alvarez ha interposat un recurs contenciós administratiu número
55/2018 davant el Jutjat contenciós administratiu 2 de Tarragona, contra la resolució del
recurs de reposició sobre imposició d’una sanció per falta lleu de l’expedient disciplinari
2324/17, de 31 de desembre de 2017 dictada per part de l’Alcaldia.
El Jutjat contenciós administratius demana còpia de l’expedient administratiu , el qual ha de
tenir entrada en el Jutjat amb quinze dies d'antelació al dia 28 de maig de 2019.
Es per tot això que proposo els següents ACORDS:
Primer.- Comparèixer com a part demanada davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 2
de Tarragona, en el recurs contenciós administratiu número 55/2018, interposat per part del
Sr. Francisco Martín Alvarez, contra la resolució del recurs de reposició sobre imposició d’una
sanció per falta lleu de l’expedient disciplinari 2324/17, de 31 de desembre de 2017 dictada
per part de l’Alcaldia.
Segon.- Encarregar l’assistència lletrada per a la defensa jurídica de l’Ajuntament de l’Arboç
en el recurs contenciós administratiu número 55/2018 al servei jurídic de la Diputació de
Tarragona.
Tercer.- Trametre còpia de l’expedient disciplinari núm. 2324/2017 al Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Tarragona.
Quart.- Facultar al senyor Alcalde per l’execució dels documents públics i privats que calguin
en l’execució d’aquesta resolució

EXP. NÚM.1510/2017.APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER
L'ASSESSORAMENT JURÍDIC
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L’any 2012 l’ajuntament de l’Arboç va posar en marxa un servei
d’assessorament gratuït a favor de la ciutadania d’aquest municipi, durant el
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0013 Data : 05/04/2018

Favorable
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EXP.NÚM. 742/2018. COMPAREIXENÇA I ENCÀRREC DE L'ASSISTÈNCIA
LLETRADA DE L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ EN EL RECURS CONTENCIOS
ADMINISTRATIU NÚM. 55/2018 INTERPOSAT PEL SR. F.M.A.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat.

termini de dos anys. Ara, desprès d’haver transcorregut uns anys des de la
seva finalització, i valorada molt positivament aquesta experiència, aquesta
Alcaldia creu convenient, posar de nou en marxa aquest servei
d’assessorament jurídic gratuït per a tots els veïns de l’Arboç.
Per aquest motiu, mitjançant ban, es va fer difusió d’aquesta iniciativa per tal
de que tota persona interessada en portar a terme aquest servei, pugues
presentar la seva sol·licitud.

Tenint en compte aquestes consideracions i atès que l’autorització d’aquest
servei repercuteix en benefici de la població de l’Arboç i que l’ajuntament
disposa d’una oficina municipal adient per portar a terme aquesta activitat.
Vist l’article 47 i següents de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, que regulen els convenis subscrits per les administracions
públiques.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’ajuntament de l’Arboç i la sra. Begoña
Esbec Castaños, per l’assessorament jurídic gratuït, el qual s’annexa a
aquesta proposta.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del conveni així com per
realitzar les gestions necessaries per l’executivitat del present acord.
Terecer.- Notificar el present acord a la Sra. Begoña Esbec Castaños.
Joan Sans i Freixas
Alcalde
L’Arboç, document signat electrònicament
ANNEX A LA PROPOSTA
CONVENI
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0013 Data : 05/04/2018

Un cop realitzades les entrevistes, aquesta Alcaldia creu convenient que el
servei d’assessoria jurídica gratuïta el porti a terme la sra. Begoña Esbec
Castaños.
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Seguidament, es convoca a tots els aspirants a una entrevista, a fi de poder
seleccionar, entre ells, el candidat més adient per aquest servei. En la mateixa
no es presenta la Sra. Àngels Torras Torra.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Finalitzat aquest termini, han presentat la seva petició la Sra. Àngels Torras
Torra, el Sr. Marc Monroig Llop i la Sra. Begoña Esbec Castaños.

ENTRE L’ AJUNTAMENT DE
L’ARBOÇ I LA SRA. BEGOÑA ESBEC CASTAÑOS PER
L’ASSESSORAMENT JURÍDIC GRATUÏT ALS VEÏNS DE L’ARBOÇ

En Joan Sans i Freixas, alcalde de d’Ajuntament de l’Arboç, en nom i
representació de l’Ajuntament de l’Arboç; assistit per la secretaria-interventora
accidental de l’ajuntament Sra. Isabel Blasón Berdasco,

Na Begoña Esbec Castaños amb DNI núm. 11.080.796V i domicili a l’Arboç
actuant en nom i en representació propia.

ANTECEDENTS I FONANMENTS JURÍDICS:

Número : 2018-0013 Data : 05/04/2018

REUNITS:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A l’Arboç, ****

un servei d’assessorament jurídic gratuït, per tal de que els vilatans
interessats puguin fer les consultes jurídiques i personals que creguin
oportunes i seguint el procediment que s’indica al present conveni .

Vist l’art. 60 del Reglament del Patrimoni dels ens Locals que disposa la
possibilitat de autoritzar l’ús de espais municipals catalogats com de servei
públic –domini públic , en concordança amb l’article 92-4 de la Llei de
patrimoni de les administracions publiques ( llei 33/03) que disposa la

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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L’ajuntament de l’Arboç està interessat en oferir, a la població d’aquesta vila

possibilitat d’ autoritzar el domini públic per realitzar activitats d’interès general
per part d’entitats o organismes sense ànim de lucre , sent l’ús del domini
públic a precari i revocable, i amb un termini concert que ha de marcar el
conveni . Tenint en comte que el servei que es regula en aquest conveni no
entra en la tipologia contractual de la llei de contractes de serveis públics, i

MANIFESTEM QUE:

Primer.- L’Ajuntament disposa d’una oficina ubicada en la tercera planta de
l’edifici de la Casa de Cultura , carrer Major, núm. 37, la qual es troba
disponibles tots els dilluns al matí.

Segon.- La Sra. Begoña Esbec Castaños ofereix gratuïtament a l’Ajuntament
de l’Arboç, els seus serveis per tal de que els vilatans interessats puguin fer
les consultes jurídiques i personals que creguin oportunes a les dependències
i horaris que s’indiquen al present conveni.

Es per tot això que s’adopten els següents :
PACTES

Primer.- La Sra. Begoña Esbec Castaños es compromet a portar a terme els
serveis indicats anteriorment. La durada les consultes serà de 15 a 20 minuts
per persona i en les mateixes, l’advocada informarà als interessats de les
possibilitats legals que puguin adoptar-se. Així també, si es el cas, se
l’informarà de les solucions jurídiques i gestions recomanables a realitzar
davant les consultes efectuades .
Aquest assessorament serà totalment gratuït pel ciutadà.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Per tot allò indicat:
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es la mes adequada al cas que ens ocupa .

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

que no hi ha contraprestació econòmica per la qual cosa la figura del conveni

Segon.- L’Assessorament jurídic inclourà els següents àmbits: civil, laboral,
penal, ambiental, mercantil, tributari, administratiu, eclesiàstic estrangeria.

Quart.- L’Ajuntament de l’Arboç autoritzarà l’ús de les oficines municipals
indicades a favor de la Sra. Begoña Esbec Castaños, així com una
impressora, connexió a internet i 1 taula i cadires.
Cinquè.- L’Ajuntament de l’Arboç es compromet a donar publicitat d’aquest
nou servei així com elaborar, per part de l’oficina d’atenció al ciutadà d’aquest
Ajuntament, el llistat de persones que precisin del mateix, amb un interval de
15 a 20 minuts per consulta. Aquest llistat haurà de ser tramés amb un dia
d’antelació als advocats, especificant el nom de cada persona i el tema del
que versarà la consulta.
Sisè.- Aquest servei es prestarà tots els divendres de les 10 hores a les 13
hores.
Setè.- La durada d’aquest conveni serà d’1 any , prorrogable a 1 any més
mitjançant acord exprés.

Vuitè.-Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el
compliment d’aquest conveni seran de coneixement i competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Nové.- El conveni entrarà en vigor el dia 1 d’abril de 2018.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Per altre banda aquest servei gratuït cap la ciutadania no comportarà a priori
compromisos futurs en la relació client - despatx evitant així qualsevol tipus de
tracte de favor, respectant no obstat la llibertat i autonomia de voluntat de les
persones .
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Si es donés el cas que aquesta corporació precisés d’un assessorament o
consulta puntual, la sra. Begoña Esbec Castaños es compromet a fer
gratuïtament aquest assessorament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Per tal d’evitar controvèrsies entre empleats de l’Ajuntament de
l’Arboç i possibles conflictes que impliquen respectar compromisos
deontològics, la sra Begoña Esbec Castaños, no admetrà assessoraments
que puguin comportar conflictes entre l’Ajuntament de l’Arboç i els seus
empleats, així com conflictes entre els ciutadans arbocencs contra
l’Ajuntament.

EXP. NÚM. 735/18. APORTACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DE L'ONG INTERMÓN
OXFAM PER COL·LABORAR AMB LA INSCRIPCIÓ A LA CURSA SOLIDÀRIA DE
L'EQUIP "BEC I POTA"
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

Vist l’informe d’intervenció de data 15 de març de 2018, on s’estableix que hi
ha consignat a l’aplicació pressupostària 18.08.3410.48900 PROMOCIÓ I FOMENT
DE L’ESPORT – ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS crèdit
suficient per a la concessió de la subvenció de 150,00€;

Per tot l’anterior, la Regidoria d’Esports proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar una aportació econòmica de 150 € (cent cinquanta euros) a
favor de l’ONG Intermón Oxfam per col·laborar amb la inscripció a la cursa
solidària de l’equip “Bec i pota”.

EXPEDIENT 771/2018. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A LA COLLA DE GEGANTS I
NANS DE L'ARBOÇ PER LES DESPESES DE L'ASSEGURANÇA DE L'ANY 2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

Atès la sol·licitud presentada en data 14 de març de 2018 (RE: 2018-1735)
per la Colla de Gegants i Nans de l'Arboç, en la que demanen que li sigui
abonada l'assegurança d'accidents de l’entitat corresponent a l'exercici 2018.
Atès que amb l'esmentada sol·licitud s'adjunta una còpia del rebut del banc de
data 6 de març de 2018, per un import total de 108,50 € (cent vuit euros amb
cinquanta cèntims d'euro), conforme ja està pagada;
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0013 Data : 05/04/2018

Aquest ajuntament ha estimat oportú col·laborar amb aquesta iniciativa
solidària aportant la quantitat de 150 € (cent cinquanta euros) a favor de
l’ONG Intermón Oxfam a canvi de que l’equip “Bec i pota” dugui l’escut de
l’Ajuntament de l’Arboç serigrafiat a la samarreta.
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Atès l’objectiu solidari del “trailwalker”, ja que els participants han de recaptar
1500 euros en donacions, a favor d’Intermón Oxfam, per a poder-hi participar.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que l’equip “Bec i pota” format, entre d’altres, per persones
empadronades al municipi de l’Arboç participarà els dies 14 i 15 d’abril de
2018 a la cursa solidària “Trailwalker”, que organitza l’ONG Intermón Oxfam a
les comarques de Girona.

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 dels ens locals, en el qual s'estableix
que poden atorgar-se subvencions quan estiguin previstes singularment en el
pressupost.

Primer.- Atorgar una subvenció a la Colla de Gegants i Nans de l'Arboç per
un import total de 108,50 € (cent vuit euros amb cinquanta cèntims d'euro)
corresponent a les despeses de la quota de l'assegurança d'accidents dels
gegants de l'any 2018.
Segon.- Aprovar la despesa que anirà a
18.01.3340.48900 del pressupost de la Corporació.

càrrec

de

la

partida

Tercer.- Notificar el present acord a la Colla de Gegants i Nans de l’Arboç als
efectes pertinents.

EXP. NÚM. 549/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ 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 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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La Regidoria de Cultura proposa a la Junta de Govern Local els següents
ACORDS:
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Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 28 de març de 2018, en
el que s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació
pressupostària per fer front a la despesa;

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Vista la sol·licitud presentada en data 12 de març de 2018 (2018-E-RC-1683) 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 76,84€ en concepte de subministrament elèctric.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 22 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. 843/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A N.D., PER
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
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 23 de març de 2018 (2018-E-RC-1972),
per N.D., 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.

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

Número : 2018-0013 Data : 05/04/2018

Segon.- Efectuar el pagament de les mencionades factures de subministrament
elèctric per un import total de 76,84€ a Càritas l'Arboç.
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Primer.- Aprovar l'atorgament d'un ajut social a J.V.M., per un import de 76,84 € 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:

Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a
l'atorgament d'un ajut de 29,37€, per fer front una factura pendent de
pagament en concepte de subministrament d'aigua núm. de contracte
9144221 i període 2017/06.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 27 de març de 2018;

Segon.- Aprovar les factures d'aigua, per import total de 29,37€, 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.

EXP. NÚM. 218/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A R.R.M.
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 23 de març de 2018 (2018-E-RC-1973),
per R.R.M., on sol·licita un ajut social;
Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a

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

Número : 2018-0013 Data : 05/04/2018

Primer.- Aprovar l'atorgament d'un ajut social a R.A.V., per un import de
29,37€ en concepte de subministrament d'aigua, període 2017/06.
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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.

l'atorgament d'un ajut de 64,42 €, en concepte de subministrament elèctric, i
de 35,54 € en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de
contracte: 5921946 i període 2017/06.

Segon.- Aprovar efectuar el pagament de la mencionada factura de
subministrament elèctric per un import total de 64,42 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2017/06, per import
total de 35,54 €, 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

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

Número : 2018-0013 Data : 05/04/2018

Primer.- Aprovar l’atorgament d'un ajut social a R.R.M., per un import de
64,42€ per tal de fer front a un rebut de subministrament elèctric, i de 35,54 €
en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 5921946.
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Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 27 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
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