
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/15 La Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 12 / d’abril / 2018

Durada Des de les 19:48 fins a les 20:12 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

39688738F JOSEP RAJA MOLINARI 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 14/18 DE DATA 05/04/2018.

Ajuntament de L'Arboç

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



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de 
Govern Local 14/18 de data 5 d'abril de 2018.
 
 
S'aprova per unanimitat.
 

 

EXP. NÚM. 218/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A J.E.K.

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 28 de març de 2018 (2018-E-RC-2069), 
per J.E.K., on sol·licita un ajut social; 

 

Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a 
l'atorgament d'un ajut de 58,43€, en concepte de subministrament elèctric, i 
de  29,37  €  en  concepte  de  subministrament  d’aigua  amb  el  núm.  de 
contracte: 8704533 i període 2018/01. 

 

Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 4 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. 

 

La Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l'adopció 
dels següents ACORDS:
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Primer.-  Aprovar  l’atorgament  d'un  ajut  social  a  J.E.K.,  per  un  import  de 
58,43€ per tal de fer front dos rebuts de subministrament elèctric, i de 29,37 € 
en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 8704533. 

 

Segon.-  Aprovar  efectuar  el  pagament  de  les  mencionades  factures  de 
subministrament elèctric per un import total de 58,43 € a Càrites l’Arboç. 

 

Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/01, per import 
total de 29,37 €, 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. 

 

EXP. NÚM. 218/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A M.C.T.

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 28 de març de 2018 (2018-E-RC-2070), 
per M.C.T., on sol·licita un ajut social;
 
Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a 
l'atorgament d'un ajut de 163,58€ en concepte de subministrament elèctric, 
34,21€ de gas i 29,37€ en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. 
de contracte: 5921205 i període 2017/06.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 4 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.
 
La Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l'adopció 
dels següents ACORDS:
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Primer.-  Aprovar  l’atorgament  d'un  ajut  social  a  M.C.T.,  per  un  import  de 
163,58€ per tal de fer front a un rebut de subministrament elèctric, 34,21€ per 
gas  i  29,37€  en  concepte  de  subministrament  d’aigua  amb  el  núm.  de 
contracte: 5921205. 
 
Segon.-  Aprovar  efectuar  el  pagament  de  la  mencionades  factures  de 
subministrament  elèctric  i  gas,  per  un  import  total  de  197,79  €  a  Càrites 
l’Arboç.
 
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2017/06 per import 
total de 29,37€, 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.

 

EXP. NÚM. 915/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A E.G.V.

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 28 de març de 2018 (2018-E-RC-2077), 
per E.G.V., on sol·licita un ajut social; 

 

Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a 
l'atorgament d'un ajut de 182,84 €, en concepte de subministrament elèctric, i 
de  86,24  €  en  concepte  de  subministrament  d’aigua  amb  el  núm.  de 
contracte: 5920331 i període 2017/03 i 2017/04. 

 

Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 4 d’abril de 2018, en el  
qual s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària 
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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  E.G.V.,  per  un  import  de 
182,84€ per tal de fer front a varis rebuts de subministrament elèctric, i  de 
86,24 € en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 
5920331. 

 

Segon.-  Aprovar  efectuar  el  pagament  de  les  mencionades  factures  de 
subministrament elèctric per un import total de 182,84 € a Càrites l’Arboç. 

 

Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2017/03 i 2017/04, 
per import total de 86,24 €, 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. 

 

 

EXP. NÚM. 933/18. ATORGAMENT AJUT TELEASSISTÈNCIA A F.R.H.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist la sol·licitud presentada en data 4 d’abril de 2018 ( 2018-E-RC-2156) pel senyor 
F.R.H., on demana un ajut per la teleassistència al seu domicili en l'Arboç;
Dins del conveni que es té amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de 
serveis socials esta inclòs la tramitació del servei de Teleassistència, després que 
s'aproven en junta de govern les propostes presentades per la treballadora social 
s'informa al CCBP perquè des d'aquest organisme es trameti la sol·licitud a la Creu 
Roja,  posteriorment  i  de  forma  trimestral  es  passa  a  l'ajuntament  la  factura 
corresponent per realitzar el pagament d'aquest servei.
 
Vist que en la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 3 de març de 2010, 
es  van  aprovar  les  Bases  per  la  concessió  d'ajuts  al  servei  de  teleassistència 
domiciliaria.

Vist el barem fixat en les bases aprovades per l'ajuntament que regulen l'atorgament 
d'aquests ajuts, i vist informe de serveis socials, favorable a l'atorgament del 100% 
del total del cost pel servei de teleassistència al senyor. 
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Atès que el total del servei de teleassistència és de 24,17 € mensuals, amb caràcter 
vitalici, sent el cost anual de 290,04€;
Vist  l'informe d'Intervenció de data 11 d’abril  de 2018, on s'estableix que existeix 
crèdit disponible a l'aplicació pressupostària 18.04.2310.48000 per fer front aquesta 
despesa;

Per  tot  això,  es  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l'adopció  dels  següents 
ACORDS:

Primer.- Atorgar al  senyor F.R.H.,  un ajut  de 24,17€ mensuals,  corresponents al 
100% del cost total del servei, per sufragar el cost total del servei de teleassistència 
domiciliaria.

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada.
 

 

EXP. NÚM. 934/18. ATORGAMENT AJUT TELEASSISTÈNCIA A M.P.C.S.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist  la sol·licitud presentada en data 4 d’abril  de 2018 (  2018-E-RC-2155) per la 
senyora M.P.C.S., on demana un ajut per la teleassistència al seu domicili en l'Arboç;
Dins del conveni que es té amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de 
serveis socials esta inclòs la tramitació del servei de Teleassistència, després que 
s'aproven en junta de govern les propostes presentades per la treballadora social 
s'informa al CCBP perquè des d'aquest organisme es trameti la sol·licitud a la Creu 
Roja,  posteriorment  i  de  forma  trimestral  es  passa  a  l'ajuntament  la  factura 
corresponent per realitzar el pagament d'aquest servei.
 
Vist que en la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 3 de març de 2010, 
es  van  aprovar  les  Bases  per  la  concessió  d'ajuts  al  servei  de  teleassistència 
domiciliaria.

Vist el barem fixat en les bases aprovades per l'ajuntament que regulen l'atorgament 
d'aquests ajuts, i vist informe de serveis socials, favorable a l'atorgament del 100% 
del total del cost pel servei de teleassistència a la senyora. 
 
Atès que el total del servei de teleassistència és de 24,17 € mensuals, amb caràcter 
vitalici, sent el cost anual de 290,04€;
 
Vist  l'informe d'Intervenció de data 11 d’abril  de 2018, on s'estableix que existeix 
crèdit disponible a l'aplicació pressupostària 18.04.2310.48000 per fer front aquesta 
despesa;

Per  tot  això,  es  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l'adopció  dels  següents 
ACORDS:

Primer.- Atorgar a la senyora M.P.C.S., un ajut de 24,17€ mensuals, corresponents 
al  100%  del  cost  total  del  servei,  per  sufragar  el  cost  total  del  servei  de 
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teleassistència  domiciliaria.

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada.

 

EXP. NÚM. 55/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A I.M.E.

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 6 d’abril de 2018 (2018-E-RC-2249), 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 33,58€ en concepte de subministrament elèctric, 43,29€ de gas i 27,16€ en 
concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 9442653 i període 
2018/01.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 9 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.
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 33,58€ per 
tal de fer front a un rebut de subministrament elèctric, 43,29€ per gas i 27,16€ en 
concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 9442653.
Segon.-  Aprovar  efectuar  el  pagament  de  la  mencionades  factures  de 
subministrament elèctric i gas, per un import total de 76,87 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/01, per import total de 
27,16€, 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.
 

 

EXP. NÚM. 979/18. ATORGAMENT AJUT TELEASSISTÈNCIA A T.P.C.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist  la sol·licitud presentada en data 9 d’abril  de 2018 (  2018-E-RC-2290) per la 
senyora T.P.C., on demana un ajut per la teleassistència al seu domicili en l'Arboç;
Dins del conveni que es té amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de 
serveis socials esta inclòs la tramitació del servei de Teleassistència, després que 
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s'aproven en junta de govern les propostes presentades per la treballadora social 
s'informa al CCBP perquè des d'aquest organisme es trameti la sol·licitud a la Creu 
Roja,  posteriorment  i  de  forma  trimestral  es  passa  a  l'ajuntament  la  factura 
corresponent per realitzar el pagament d'aquest servei.
 
Vist que en la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 3 de març de 2010, 
es  van  aprovar  les  Bases  per  la  concessió  d'ajuts  al  servei  de  teleassistència 
domiciliaria.

Vist el barem fixat en les bases aprovades per l'ajuntament que regulen l'atorgament 
d'aquests ajuts, i vist informe de serveis socials, favorable a l'atorgament del 75% del 
total del cost pel servei de teleassistència.
 
Atès que el 75% del total del servei de teleassistència és de 18,13 € mensuals, amb 
caràcter vitalici, sent el cost anual de 217,53€;
 
Vist  l'informe d'Intervenció de data 11 d’abril  de 2018, on s'estableix que existeix 
crèdit disponible a l'aplicació pressupostària 18.04.2310.48000 per fer front aquesta 
despesa;

Per  tot  això,  es  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l'adopció  dels  següents 
ACORDS:

Primer.- Atorgar a la senyora T.P.C., un ajut de 18,13€ mensuals, corresponents al 
75% del cost total del servei, per sufragar el cost total del servei de teleassistència 
domiciliaria.

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada.
 

 

EXP. 1019/2018. APROVACIÓ DE LES TARIFES PER L'ASSISTÈNCIA AL TALLER 
DE CERÀMICA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ANTECEDENTS
 
Atès que es realitzarà la prestació del servei d’activitat de Taller de Ceràmica,  és necessari 
establir unes tarifes, concretament: 
 
Vist l’Informe d’Intervenció de data 12 d’abril de 2018.
 
Vist  l’article  244.2.b)  i  248.a)  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny  pel  qual  s’aprova  el  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals quant a la modificació de les tarifes i  
l’obligatorietat d’autorització prèvia de l’ens concedent.
 
Per tant, es proposa a la Junta de Govern Local de la Corporació l’adopció dels següents 
acords:
 
Primer.- Aprovar les tarifes del servei d’activitat de Taller de Ceràmica següents:

Ajuntament de L'Arboç

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



 

 
15,00€ per persona
 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció i Rendes.
 

 

EXP. 950/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DEL SERVEI PEL DESENVOLUPAMENT 
DEL PLA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GESTIÓ DE LA 
PLATAFORMA ONLINE DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

Per providència d’Alcaldia de data 5 d’abril  de 2018 s’inicia expedient  per  tal  de licitar el 
servei  pel  desenvolupament  del  Pla  Director  de  Participació  Ciutadana  i  gestió  de  la 
plataforma online de votació electrònica, mitjançant procediment obert simplificat, expedient 
ordinari. En compliment del que estableix l'article 116.4 LCSP, el procediment 
obert  es justifica per ser un dels  procediments d'adjudicació ordinaris i  no 
concórrer circumstàncies que recomanin acudir a un procediment restringit, ni 
cap  dels  supòsits  que  permeten  la  utilització  de  qualsevol  altre  tipus  de 
procediment (art. 131.2 LCSP).
 
·         En aquesta providència s’indica la possibilitat de licitar el contracte pel procediment 

obert, tramitació ordinària.
 
·         Que la  duració  del  contracte  es  preveu d’1  any,  amb la  possibilitat  d’acordar  una 

pròrroga per 1 any més.
 
·         Que s’ha  redactat  els  Plecs  de clàusules  administratives  tècniques  particulars  que 

hauran  de  regir  aquesta  contractació,  determinant-se  en  expedient  ordinari,  el 
procediment obert.

 
En data 12 d’abril de 2018, la Secretària – interventora acctal va emetre informe sobre la 
legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el  
contracte, informant també, sobre la legalitat dels esmentats Plecs de Clàusules.
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 12 d’abril de 2018, en el que s’estableix, per una banda,  
que en l’aplicació pressupostària 18.03.9240.22706 PARTICIPACIÓ CIUTADANA – ESTUDIS 
I TREBALLS TÈCNICS existeix consignació pressupostària suficient i  adequada per dur a 
terme el citat contracte de servei. Per altra banda, el termini de durada de la concessió no 
excedeix del raonablement necessari perquè l’empresa concessionària recuperi les inversions 
a la instal·lació.
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de  
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014,
 
ACORDS:
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PRIMER.-  Aprovar  l’expedient  de  licitació  i  contractació,  mitjançant  procediment  obert 
simplificat, amb una durada d’1 any, amb la possibilitat de prorrogar el contracte en 1 any 
més, per la concertació amb l’empresa que resulti adjudicatària, de la gestió del servei pel  
desenvolupament del Pla Director de Participació Ciutadana i gestió de la plataforma online 
de votació electrònica.
 
SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el 
contracte de gestió del servei pel desenvolupament del Pla Director de Participació Ciutadana 
i gestió de la plataforma online de votació electrònica i anunciar la licitació atorgant un termini 
de 15 dies següents a la publicació de l’anunci de la licitació al perfil  del  contractant, per 
presentar les pliques corresponents. 
 
TERCER.- Aprovar  la  despesa  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostaria  18.03.9240.22706 
PARTICIPACIÓ  CIUTADANA –  ESTUDIS  I  TREBALLS  TÈCNICS.  En  el  pressupost  de 
l’exercici 2019, i en el seu cas, en els posteriors, es consignarà crèdit adequat i suficient per 
fer front a les despeses que es derivin de la present contractació de caràcter plurianual.
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.
 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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