Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/14

La Junta de Govern Local

Ordinària

Data

5 / d’abril / 2018

Durada

Des de les 19:40 fins a les 20:15 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

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

SÍ

39706418T

SONIA MAGRANE RUS

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 13/18 DE DATA 29/03/2018.
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 : 2018-0014 Data : 13/04/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 13/04/2018
HASH: 8f88a04d2e177866c960101d08accada

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 13/04/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 13/18 de data 29 de març de 2018.
S'aprova per unanimitat.

De conformitat amb l’Acord pres per la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 15 de febrer de 2018 es va aprovar la convocatòria per
atorgar subvencions a les empreses i/o comerços eradicats al municipi de
l’Arboç, que haguessin efectuat contractacions de persones desocupades
empadronades al municipi, com a mínim durant un any, en el període
comprés del 01 de gener al 31 de desembre de l’any 2017.
Atès que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de març, sent
l'última setmana inhàbil en la majoria d’empreses al romandre tancades per
Setmana Santa, es concedeix una ampliació del termini establert de 7 dies
naturals.
D’acord amb l’article 32 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix que
l’Administració, excepte precepte en contrari, podrà concedir d’ofici o a petició
dels interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la
meitat dels mateixos, si les circumstàncies ho aconsellen i no perjudiquin
drets de tercers.
Per tot l’anterior es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Ampliar el termini per presentar les sol·licituds i la documentació
indicades en l’acord de Junta de Govern Local, aprovat en sessió ordinària de
data 15 de febrer de 2018, fins al 13 d’abril de 2018.
Segon.- Publicar el present acord a la pàgina web de la Corporació
www.arbocenc.cat i al taulell d’anuncis municipals.

EXPEDIENT 938/2018. MATRICULACIÓ ESCOLA BRESSOL CURS 2018-2019
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Número : 2018-0014 Data : 13/04/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXP. 1784/2017. AMPLIACIÓ TERMINI CONVOCATÒRIA DE LA SUBVENCIÓ
FOMENT DE L'OCUPACIÓ 2017

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

• Existència de germans al centre o pares o tutors legals que hi treballin:
40 punts
• Empadronats a l'Arboç: 35 punts
• Que el pare/mare, o tutor/a legal, estiguin en actiu, de tal manera que
els membres de la família estiguin treballant: 10 punts
• Lloc de treball a l'Arboç: 10 punts
• Família monoparental o nombrosa: 15 punts
• Beneficiari/a de renda mínima d'inserció: 10 punts
• Discapacitat de l'alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans: 10
punts
• Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta al seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts
Atès que els ajuntament que hagin assumit les competències relacionades
amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants o a les
escoles bressol públiques poden establir un calendari propi, que haurà d'estar
publicat abans del dia 6 d'abril de 2018, i ha d'estar comprès entre el 23
d'abril i el 15 de juny de 2018;
Per tot l'anterior, la regidoria d'Ensenyament, proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Procedir a l'aprovació dels següents criteris de puntuació per aplicar
el barem a les llistes del curs 2018-2019 de l'escola bressol municipal:

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

Número : 2018-0014 Data : 13/04/2018

Atès que l'Ajuntament creu necessariestablir les puntuacions que es detallen
a continuació, sobre els barems de preinscripció:
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Atès que com cada any els barems que marquen la puntuació de les
inscripcions han estat publicats al DOGC núm. 7591, de data 4 d'abril de 2018
segons la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les
normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei
d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019;

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que del 30 d'abril a l'11 de maig de 2018 restarà obert el període de
preinscripció per accedir a l'Escola Bressol Municipal Minyons de l'Arboç pel
curs 2018-2019;

·Publicació de l'oferta: entre el 23 i el 25 d'abril de 2018.
·Període de presentació de sol·licituds: del 30 d’abril a l’11 de maig de
2018, ambdós inclosos.
·Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la
puntuació provisional: 22 de maig de 2018.
·Termini per presentar una reclamació: del 23 al 25 de maig de 2018.
·Sorteig del número de desempat: entre el 23 i el 25 de maig de 2018.
·Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la
puntuació definitiva, dels infants admesos i, si escau, de la llista
d'espera: 1 de juny de 2018.
·Període de matrícula: del 4 al 8 de juny de 2018, ambdós inclosos.
Tercer.- Difondre els barems i el calendari per tal que la població estigui
assabentada.

EXP. NÚM. 844/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A A.S.H.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

Ajuntament de L'Arboç
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Número : 2018-0014 Data : 13/04/2018

Segon.- Procedir a l'aprovació del calendari establert per al procés de
preinscripció a l'Escola Bressol Municipal Minyons de l'Arboç:
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Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta al seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

• Existència de germans al centre o pares o tutors legals que hi treballin:
40 punts
• Empadronats a l'Arboç: 35 punts
• Que el pare/mare, o tutor/a legal, estiguin en actiu, de tal manera que
els membres de la família estiguin treballant: 10 punts
• Lloc de treball a l'Arboç: 10 punts
• Família monoparental o nombrosa: 15 punts
• Beneficiari/a de renda mínima d'inserció: 10 punts
• Discapacitat de l'alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans: 10
punts

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.

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 A.S.H.C., per un import de
148,99€ per tal de fer front a un rebut de subministrament de gas i 56,64€ en
concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 8807961.
Segon.- Aprovar efectuar el pagament de la mencionada factura de
subministrament de gas, per un import total de 148,99 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2017/06 per import
total de 56,64€, 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

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

Número : 2018-0014 Data : 13/04/2018

Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a
l'atorgament d'un ajut de 148,99€ de gas i 56,64€ en concepte de
subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 8807961 i període
2017/06.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 3 d’abril de 2018, en el
qual s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària
18.04.2310.48000 per fer front aquesta despesa.
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Vista la sol·licitud presentada en data 23 de març de 2018 (2018-E-RC-1971),
per A.S.H.C., on sol·licita un ajut social;

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de L'Arboç
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Número : 2018-0014 Data : 13/04/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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