Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/21

La junta de govern local

Ordinària

Data

24 / de maig / 2018

Durada

Des de les 19:28 fins a les 19:52 hores

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per

JOAN SANS FREIXAS

Secretari

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

39733266F

MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS

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
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 01/06/2018
HASH: 8f88a04d2e177866c960101d08accada

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 01/06/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 20/18 DE DATA 17/05/2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 20/18 de data 17 de maig de 2018.

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

1. ANTECEDENTS
1.1. En data 28 de maig de 2017, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 379/17, es
va contractar a l’empresa E-SET Enginyeria SLP, amb CIF. B43912344, pels
treballs de redacció del Projecte per la urbanització del Carrer Hospital i Carrer
Pare Francesc Palau, per import de 7.792,40 € (IVA 21% inclòs).
1.2. El 31 de setembre de 2017 i RE. 5637, E-SET Enginyeria SLP presenta el
Projecte per la urbanització del Carrer Hospital i Carrer Pare Francesc Palau.
D’acord amb aquest projecte el preu d’execució material és de 280.426,16€ i el
preu d’execució per contracta és de 403.785,63€.
1.3. Per acord de la Junta de Govern local, en sessió ordinària de 23 de
novembre de 2017, es va aprovar inicialment el Projecte esmentat i es va
resoldre obrir un termini d’informació pública als efectes de presentació
d’al·legacions. Alhora, es van demanar els informes necessaris.
1.4. Durant el tràmit d’informació pública, tal i com recull el certificat de la
Secretaria-Interventora acctal. de data 8 de febrer de 2018, es van presentar
al·legacions / es van presentar les al·legacions següents.
Núm. Sol·licitant
Data
1
A.M.M.A 29/01/201
8 RE.643
i 644

Al·legació
Que es posi un desaigua a l’alçada del
núm. 43 perquè pugui absorbir l’aigua que
baixa de la Rambla i del carrer Boleda. I
també demana que la seva casa situada al
carrer Hospital 48 es revisi per poder
verificar les esquerdes i que no suposen
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Favorable
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EXP. NÚM. 1799/2017. RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA
DEL PROJECTE DEL C/HOSPITAL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat.

3

J.C.J.

24/01/201
8 RE.523

4

M.T.P.G. 26/01/201
8 RE.623

5

J.R.A.J

6

P.G.M

7

J.F.M.

01/12/201
7 RE.
7356 i
29/01/201
8 RE.659
29/01/201
8 RE.647
30/01/201
8
RE.680
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25/01/201
8 RE. 610
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D.M.R.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2

cap perill a l’hora de fer el carrer.
Que es tingui en compte les esquerdes i la
infraestructura de la casa al efectuar
aquestes modificacions.
Comunica que hi ha esquerdes en el seu
edifici a
efectes de les pròximes obres.
Sol·licita que es faci una valoració de les
esquerdes que afecten la seva casa davant
de les pròximes obres. També demana
dues places d’aparcament mentre durin les
obres.
Sol·licita que es tingui en compte que
aquest immoble té efectuades unes obres
de micro pilotatge i que es tingui en
compte
al
efectuar
les
obres
d’urbanització.
Sol·licita una plaça d’aparcament durant
les obres.
- Que les instal·lacions es soterressin i
ordenessin d’una manera el menys visible
possible.
- Que el sistema d’evacuació d’aigües pluvials
sigui adequat a un carrer que suporta fort cabal
en moments de pluja.
- Que es faci un seguiment arqueològic per a
evitar destruir informació històrica i conèixer
millor aquesta. També evitant aturades
innecessàries de les obres.
- Que el carrer es transforma en zona de
vianants per una millor qualitat de vida dels
veïns i vianants en un carrer molt transitat per
nens i persones grans.
- Que es defineixi clarament el sistema de
pagament i quines facilitats tindran els veïns per
pagar.
- Que el projecte s’adeqüi al Pla Especial del
casc antic de l’Arboç
- Que el sistema que s’utilitzi per a fer les obres
garanteixi que no hi haurà moviments de terres
que puguin afectar a fonaments i parets de les
cases.
- Que es facin les reunions amb els veïns abans
de seguir amb els tràmits.

1.5. Els Serveis Tècnics Municipal han informat les al·legacions presentades.
Els informes corresponents conten a l’expedient.

- Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

- Articles 72, 89.6, 91 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que
aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

- Articles 96, 97 i 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.

- Art. 21.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases i del règim
local.

Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pels motius següents:
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- Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals.
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2. FONAMENTS DE DRET

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.6. També conten a l’expedient els informes emesos pels organismes públics,
en concret pel Departament de Cultura, rebut el 5 de febrer de 2018, RE.795.

En quant al drenatge: En aquest sentit els veïns han demostrat molta
preocupació per la possible entrada d’aigua als immobles al passar a
plataforma única el carrer.

Es proposa que es plantegi com a millora per part del contractista
incrementar les reixes de drenatge i posar reixes amb arquetes en les
connexió dels baixants de les aigües pluvials de les cobertes dels
immobles amb la xarxa d’aigües pluvials.

- Resposta a l'al·legació 2:

En relació a l’estat de l’edifici. Cal dir que els edificis d’aquest carrer
són molt antics. Cal que el propietari de l ’immoble verifiqui l’estat de
l’edifici amb un tècnic competent per verificar l’estat de l’edifici, pel
deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis.
Seguint el que estableix en l’art. 197.1. de la Llei d’Urbanisme: “ Les
Ajuntament de L'Arboç
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Es proposa que per part del contractista caldrà que es prenguin totes
les mesures en l’execució de l’obra per tal de no afectar a tercers.
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En relació a l’estat de l’edifici. Cal dir que els edificis d’aquest carrer
són molt antics. Cal que el propietari de l ’immoble verifiqui l’estat de
l’edifici amb un tècnic competent per verificar l’estat de l’edifici, pel
deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis.
Seguint el que estableix en l’art. 197.1. de la Llei d’Urbanisme: “Les
persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i
instal·lacions han de complir els deures d'ús, conservació i
rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en
matèria de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en aquests
deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives
d'habitabilitat dels habitatges.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Resposta a l'al·legació 1:

persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i
instal·lacions han de complir els deures d'ús, conservació i
rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en
matèria de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en aquests
deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives
d'habitabilitat dels habitatges.”

Es proposa que per part del contractista caldrà que es prenguin totes
les mesures en l’execució de l’obra per tal de no afectar a tercers.

- Resposta a l'al·legació 4:

En relació a l’estat de l’edifici. Cal dir que els edificis d’aquest carrer
són molt antics. Cal que el propietari de l ’immoble verifiqui l’estat de
l’edifici amb un tècnic competent per verificar l’estat de l’edifici, pel
deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis.
Seguint el que estableix en l’art. 197.1. de la Llei d’Urbanisme: “ Les
persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i
instal·lacions han de complir els deures d'ús, conservació i
Ajuntament de L'Arboç
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En relació a l’estat de l’edifici. Cal dir que els edificis d’aquest carrer
són molt antics. Cal que el propietari de l ’immoble verifiqui l’estat de
l’edifici amb un tècnic competent per verificar l’estat de l’edifici, pel
deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis.
Seguint el que estableix en l’art. 197.1. de la Llei d’Urbanisme: “ Les
persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i
instal·lacions han de complir els deures d'ús, conservació i
rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en
matèria de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en aquests
deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives
d'habitabilitat dels habitatges.”
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- Resposta a l'al·legació 3:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es proposa que per part del contractista caldrà que es prenguin totes
les mesures en l’execució de l’obra per tal de no afectar a tercers.

rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en
matèria de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en aquests
deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives
d'habitabilitat dels habitatges.”

Es proposa que en funció de les places sol·licitades l’ajuntament
prengui les mesures escaients.

- Resposta a l'al·legació 5:

En relació a l’estat de l’edifici, Av Sant Jordi 8 amb carrer Hospital, es
va consolidar estructuralment la fonamentació amb micro pilotatges.

Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

Sol·licita dues places d’aparcament mentre durin les obres. En aquest
carrer, segons consta en l’ajuntament hi ha 57 places d’aparcament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es proposa que per part del contractista caldrà que es prenguin totes
les mesures en l’execució de l’obra per tal de no afectar a tercers.

- Resposta a l'al·legació 6:

Sol·licita una plaça d’aparcament mentre durin les obres. En aquest
carrer, segons consta en l’ajuntament hi ha 57 places d’aparcament.

Es proposa que en funció de les places sol·licitades l’ajuntament
prengui les mesures escaients.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Es proposa que per part del contractista caldrà que es prenguin totes
les mesures en l’execució de l’obra per tal de no afectar a tercers.

3. Es faci seguiment arqueològic: L’informe emès pel Departament de
Cultura sobre el projecte i ja estableix que es faci el control
arqueològic de les afectacions de subsòl en l’àrea al voltant de
l’Hospital de Sant Antoni.

4. Que el carrer es transformi en zona de vianants: Actualment està en
procés un estudi de mobilitat per plantejar aquestes qüestions.

5. Que es defineixi el sistema de pagament dels veïns: Actualment
està en procés l’expedient que plantejarà les aportacions dels veïns.

6. Que el projecte s’adeqüi al Pla Especial del nucli antic: El projecte ja
ha estat consultat pels redactors.

7. Que no afectin les obres als immobles: Cal dir que els edificis
d’aquest carrer són molt antics. Cal que els propietaris dels immoble
verifiquin l’estat de l’edifici amb un tècnic competent,
pel deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis.
Ajuntament de L'Arboç
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2. Que l’enllumenat públic estigui integrat en el projecte: Es proposa
que com a millora del contractista el soterrament de les instal·lacions
d'enllumenat públic en els encreuaments i Cal Freixas.
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1. Demana que les instal·lacions es soterressin i ordenessin d’una
manera el menys visible: En relació a aquest punt s’ha de dir que en la
proposta de les instal·lacions s’han aplicat els mateixos criteris que
s’han executat en totes les intervencions que s’han fet en el nucli
antic. Tenint en compte l’estat de les comeses dels edificis i les
normatives
especifiques
de
les
diferents
companyies
subministradores.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Resposta a l'al·legació 7:

exposició al públic en els Serveis Tècnics municipals. En data 14 de
novembre 2017 a les 19h es va convocar als veïns a una reunió
informativa a l’Auditori Municipal. En data 10 de gener 2018 es va
comunicar als veïns del carrer Hospital que els dies 15, 16 i 17 de
gener de 2018 s’atendrà als veïns i veïnes que ho sol·licitin per
l’arquitecta municipal per tal de resoldre els dubtes i aclariments
relacionats amb les obres. Els serveis tècnics atendran tots els dubtes
que tinguin els propietaris dels immobles.

Segon.- Aprovar definitivament el Projecte per la urbanització del Carrer
Hospital i Carrer Pare Francesc Palau, redactat per E-SET Enginyeria SLP i
amb un pressupost de 403.785,63€ (IVA inclòs).

Tercer.- Publicar aquesta resolució en el BOP de Tarragona i notificar-ho a les
persones que han presentat al·legacions. Aquesta notificació s’ha de fer en el
termini de 2 mesos comptadors des de la fi del període d’informació pública.

EXP NÚM. 1385/2018. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ I L'EMPRESA SOREA EN RELACIÓ A
L'APORTACIÓ ECONÒMOCA PER LA CELEBRACIÓ DEL 210 è ANIVERSARI DE
LOA GUERRA DEL FRANCES

Ajuntament de L'Arboç
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8. Que es facin reunions amb els veïns: En data 23 / de novembre /
2017 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar inicialment
el projecte d’urbanització del Carrer Hospital carrer Pare Palau. En data
14 de desembre 2017 es va publicar BOPT 239 i va restar el projecte a
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Es proposa que per part del contractista es prenguin totes les mesures
en l’execució de l’obra per tal de no afectar a tercers.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Seguint el que estableix en l’art. 197.1. de la Llei d’Urbanisme: “ Les
persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i
instalꞏlacions han de complir els deures d'ús, conservació i
rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en
matèria de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en aquests
deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives
d'habitabilitat dels habitatges.”

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

Una d’aquestes activitats, que organitza l’ajuntament de l’Arboç, es la
celebració del 210è Aniversari de la guerra del Francès, que tindrà lloc el dia
10 de juny de 2018.
SOREA vol participar en l’àmbit cultural de la vila, i especialment en aquesta
festa. Aquest compromís de col·laboració de l’empresa es manifesta
mitjançant una aportació econòmica de 150,00 euros
Vist l’art. 47. i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del
Sector Públic els quals disposen que les administracions públiques podran
celebrar convenis amb persones tant de dret públic com privat, i regulen el
contingut i els tràmits per la seva subscripció.
Es per tot això, que proposo la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

Aquesta concessionària, es una empresa compromesa en la vida social i
econòmica de les localitats on presta els seus serveis. Així doncs, a l’Arboç, a
banda de prestar els serveis contractats, vol participar, també, en les
activitats socials, culturals, esportives i de lleure, entre altres, que es portin a
terme en la vila.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’ajuntament de l’Arboç te formalitzat amb l’empresa SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU (en endavant, SOREA, SAU), un
contracte administratiu per l’abastament de l’aigua potable a domicili de la vila
de l’Arboç.

Primer.- Aprovar el conveni, que es transcriu en l’annex adjunt a aquesta
proposta, entre l’Ajuntament de l’Arboç I la concessionària del servei d’aigua
potable de l’Arboç, SOREA, per tal de fer efectiva l’aportació econòmica de
150,00 euros que aquesta empresa realitzarà a favor d’aquesta Corporació,
amb la finalitat de donar suport a la Celebració del 210 è Aniversari de la
Guerra del Francès, que tindrà lloc el proper dia 10 de juny de 2018.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni i
demés documents oportuns per a l’efectivitat del present acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a SOREA I comunica’l al Departament
d’Intervenció
“”CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ I

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U.,
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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ACORDS

A L’EMPARA D’ALLÒ PREVIST A LA LLEI 49/2002, DE 23 DE DESEMBRE,
DE RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE FINALITATS LUCRATIVES I
DELS INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE.

L’Arboç, ***.

I d’altra banda, la Sra. Berta Mercadé Coral, major d’edat, amb NIF número
39.734.331-Z i amb domicili professional a Cubelles, en nom i representació
de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS,
SAU (en endavant, SOREA), amb domicili a Barcelona, Passeig de la Zona
Franca, 48, degudament inscrita al Registre Mercantil i amb NIF número
A-08146367, en la seva qualitat de Gerent de Concessions, segons

Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

D’una part, el Sr. Joan Sans i Freixas, amb NIF número 39.665.174H,
Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Arboç, amb domicili al carrer Major,
núm. 26 i CIF P4301600E,es troba facultat per a la signatura d’aquest
conveni en virtut de l’acord plenari de 13 de juny de 2015, assistit en aquest
acte per la secretària interventora accidental Sra. Isabel Blasón Berdasco.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

REUNITS

apoderament suficient que així consta en escriptura pública atorgada el 2 de
número 1.034 del seu protocol.

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament, en la respectiva qualitat
amb la que actuen, plena capacitat per a obligar-se i, en especial, per a
formalitzar el present conveni i

MANIFESTEN

I.- Que l’Ajuntament de L’Arboç, per a la gestió dels interessos del municipi,
exerceix de conformitat amb els articles 66 i 71 del Text refós de la Llei
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Maig de 2016, davant del notari Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, amb

Municipal i de Règim Local de Catalunya, activitats complementàries en
matèria d’educació, de cultura, de joventut, de l’esport, de promoció de la
dona, de l’habitatge, de la sanitat, de protecció del medi, els arxius, les
biblioteques, els museus, l’ocupació i de lluita contra l’atur.

V.- Que de conformitat amb el que s’ha exposat, les parts compareixents
subscriuen el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ empresarial en
activitats d’interès general, que se subjectarà a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE.

L’objecte del present conveni és establir el marc de col·laboració entre
L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ i SOREA a l’empara d’allò previst a l’article
25.1 de la Llei 49/2002, tot establint els termes i condicions que regiran
l’esmentada col·laboració entre ambdues parts.

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

Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

IV.- Que SOREA està interessada en col·laborar amb l’Ajuntament de L’Arboç
mitjançant una aportació econòmica en els termes que en aquest extrem
estableix l’article 25 de la Llei 49/2002.
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III.- Que SOREA és una empresa que participa activament en el
desenvolupament del teixit social i econòmic de les localitats on presta els
seus serveis, com és el cas de L’Arboç i, dintre del seu àmbit d’actuació,
promou i fomenta accions sobre la gestió de l’aigua, el desenvolupament
sostenible, l’excel·lència empresarial, la innovació, la cooperació i aliances, el
talent, el medi ambient i la implicació social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II.- Que l’Ajuntament de L’Arboç organitza la celebració del 210è Aniversari de
la Guerra del Francès que tindrà lloc el dia 10 de juny.

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

Per part de SOREA, cedirà a l’Ajuntament de L’Arboç, l'ús no exclusiu,
temporal i als únics efectes del compliment del present conveni la seva
imatge corporativa o logotips. Aquesta cessió temporal i no exclusiva no
atribueix cap dret de propietat sobre la imatge, marca o logotip a favor de
l’Ajuntament de L’Arboç. Tanmateix, SOREA tindrà dret a examinar i aprovar
amb caràcter previ l'aplicació que es realitzarà de la seva imatge corporativa.

2.4.- Les obligacions que per part de SOREA s'assumeixen en virtut del
present conveni es limiten únicament i exclusivament al lliurament de
l’aportació econòmica, i, en conseqüència, SOREA no té, ni vincle, ni
responsabilitats, ni cap tipus de relació amb les persones que intervinguin en
l'organització, programació, realització, desenvolupament i difusió de la
activitat anteriorment detallada, ni amb cap altre tercer que, per qualsevol
causa o concepte, pugui relacionar-se amb l'objecte del present conveni.

TERCERA.- TRACTAMENT FISCAL
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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2.3.- Així mateix, l’Ajuntament de L’Arboç es compromet a difondre la
participació de SOREA com a col·laborador de l’entitat, fent figurar el logotip
de SOREA.
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2.2.- Per la seva part, l’Ajuntament de L’Arboç es compromet a destinar
l’esmentada aportació econòmica a l’activitat organitzada de referencia durant
la vigència del present conveni, havent de lliurar a SOREA una memòria
justificativa de la realització de les esmentada activitat a la finalització
d’aquest conveni.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.1.- Dins del marc del present conveni, SOREA es compromet a realitzar a
favor de L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ una aportació econòmica de CENT
CINQUANTA EUROS (150) destinats a l’organització la celebració del 210è
Aniversari de la Guerra del Francès que tindrà lloc el dia 10 de juny.

El present conveni tindrà una durada fins el 10 de juny de 2018.

CINQUENA.- RESOLUCIÓ ANTICIPADA.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions contretes en virtut del present
conveni, per una de les parts, facultarà a l’altra per rescindir-lo.

SISENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Pel cas dels possibles litigis que del present conveni es poguessin derivar, les
parts, de mutu acord, estableixen com a competents els jutjats i tribunals amb

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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QUARTA.- DURADA.
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De la mateixa manera, la manca d’onerositat d’aquest conveni determina la seva
no subjecció a l’Impost de transmissions patrimonials, d’acord amb l’article 6.1
del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Impost de transmissions patrimonials, i a l’article 10.1 del
Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que
regula aquest impost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’acord amb el què estableix l’article 25.1 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànims de lucre i dels incentius
fiscals al mecenatge, la difusió i publicitat de la col·laboració de l’empresa
SOREA, no constitueix una prestació de serveis als efectes de l’Impost sobre el
valor afegit (IVA), motiu pel qual l’aportació realitzada no estarà gravada pel
referit tribut estatal.

jurisdicció al terme municipal de L’Arboç, amb renúncia a qualsevol altre fur
que els pogués correspondre.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

EXP. NÚM. 1138/2018 SUBVENCIÓ A L'EMBRUIX.CAT PER LA SEVA
COL·LABORACIÓ EN L'ENRAMADA I LA FIRA MODERNISTA DEL PENEDÈS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I com a prova de conformitat i d’acceptació, ambdues parts signen el present
conveni, en dos exemplars i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a
l’encapçalament.»

• Uns tallers infantils en el marc de la 5a edició l’esdeveniment
programat anomenat “L’Enramada”. Esdeveniment organitzat per
aquesta corporació i que va tenir lloc els dies 27 i 28 d’octubre de 2017.
• Una representació teatral i una cercavila d’època en el marc de la VII
Fira Modernista del Penedès. Esdeveniment organitzat per aquesta
corporació i que va tenir lloc els dies 14 i 15 d’abril de 2018.
Atès que l’Embruix.cat, des de la seva creació, és una entitat que ha
col·laborat assíduament en fires, festes i esdeveniments programats
organitzats per l’Ajuntament de l’Arboç.
Atès que l’Ajuntament considera convenient col·laborar amb les entitats
municipals que promouen noves activitats i alhora contribueixen a fomentar el
dinamisme cultural de la vila.
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Atès que l’Ajuntament de l’Arboç va contactar amb la Sra. Judit Figueras Miret
amb DNI. 52421587X, en representació de l’entitat arbocenca l’Embruix.cat,
per tal que la seva entitat realitzés:

Per tot l’exposat, la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme vol atorgar
una subvenció de caràcter extraordinari a l'Embruix.cat, per un import total de
490.00 € (quatre-cents noranta euros), per la seva col·laboració en els tallers
infantils de la 5a edició de “L’Enramada” i en la VII edició de la “Fira
Modernista del Penedès”.

Vist l’informe del Departament d’Intervenció de data 4 de maig de 2018, en el
que s’estableix que existeix crèdit disponible;

La regidoria de Promoció Econòmica i Turisme proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents

Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 del Ens Locals, en el qual s’estableix
que poden atorgar-se subvencions quan estiguin previstes singularment en el
pressupost.

Primer.- Atorgar a l’Embruix.cat una subvenció extraordinària, per un import
total de 490.00 € (quatre-cents noranta euros), per fer front a les despeses
ocasionades per les seves col·laboracions a la “V Enramada” i la “VII Fira
Modernista del Penedès”.
Segon.- Aprovar la despesa que anirà a càrrec de la partida
18.03.2410.48901 PROMOCIÓ ECONÒMICA – ALTRES TRANSFERENCIES
A FAMÍLIES I INSTITUCIONS de l’exercici 2018 del pressupost de la
Corporació.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i comunica’l al Departament
d’Intervenció.

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

EXP. NÚM. 1196/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A H.K.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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.
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a
l'atorgament d'un ajut de 88,88€, per fer front unes factures pendents de
pagament en concepte de subministrament d'aigua núm. de contracte
5920018 i període 2017/06 i 2018/01.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 21 de maig de 2018;
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.
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 H.K., per un import de 88,88€
en concepte de subministrament d'aigua, període 2017/06 i 2018/01.
Segon.- Aprovar les factures d'aigua, per import total de 88,88€, a càrrec del
Fons Social aportat per l'empresa SOREA SAU.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a l'empresa
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

Vista la sol·licitud presentada en data 4 de maig de 2018 (2018-E-RC-2923),
per H.K., on sol·licita un ajut social.

Codi Validació: 4ZYK2ML2LXETX3TGQ9TGTQCF3 | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 23

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

SOREA.

EXP. NÚM. 1167/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A D.R.M.

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;
Vista la sol·licitud presentada en data 30 d’abril de 2018 (2018-E-RC-2804) per D.R.M., on
sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
63,73€ en concepte de subministrament elèctric.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 21 de maig 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 D.R.M., per un import de 63,73 € per tal de fer
front dos rebuts de subministrament elèctric.
Segon.- Efectuar el pagament de les mencionades factures de subministrament elèctric per
un import total de 63,73€ a Càritas l'Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.

Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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;
Vista la sol·licitud presentada en data 4 de maig de 2018 (2018-E-RC-2922) per B.S.S., on
sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
25,71€ en concepte de subministrament elèctric.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 21 de maig de 2018, en el qual

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

Codi Validació: 4ZYK2ML2LXETX3TGQ9TGTQCF3 | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 23

EXP. NÚM. 1197/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A B.S.S.

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 B.S.S., per un import de 25,71 € per tal de fer
front un rebut de subministrament elèctric.
Segon.- Efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament elèctric per un
import total de 25,71€ a Càritas l'Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessat i a Càritas l'Arboç.

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 4 de maig de 2018 (2018-E-RC-2926),
per A.P.E., 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.
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a
l'atorgament d'un ajut de 38,63€, per fer front una factura pendent de
pagament en concepte de subministrament d'aigua núm. de contracte
5921868 i període 2018/01.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 21 de maig de 2018;
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.
La Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l'adopció

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

Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXP. NÚM. 183/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A A.P.E.

dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l'atorgament d'un ajut social a A.P.E., per un import de 38,63 €
en concepte de subministrament d'aigua, període 2018/01.
Segon.- Aprovar la factura d'aigua, per import total de 38,63 €, a càrrec del
Fons Social aportat per l'empresa SOREA SAU.

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.

Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

EXP. NÚM. 843/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A N.D.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a l'empresa
SOREA.

Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a
l'atorgament d'un ajut de 128,91€ de llum i 29,37€ en concepte de
subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 9144221 i període
2018/01.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 24 de maig 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 N.D., per un import de 128,91€
per tal de fer front a varis rebuts de subministrament de llum i 29,37€ en
concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 9144221.
Segon.- Aprovar efectuar el pagament de les mencionades factures de
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Vista la sol·licitud presentada en data 4 de maig de 2018 (2018-E-RC-2927),
per N.D., on sol·licita un ajut social;

subministrament de llum, per un import total de 128,91 € 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. 222/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A M.B.

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;
Vista la sol·licitud presentada en data 18 de maig de 2018 (2018-E-RC-3318)
per M.B. ,on sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a
l'atorgament d'un ajut de 128,50 € en concepte de subministrament elèctric.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 24 de maig 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 M.B., per un import de 128,50
€ per tal de fer front a tres rebuts de subministrament elèctric.

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

Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Segon.- Efectuar el pagament de les mencionades factures
subministrament elèctric per un import total de 128,50€ a Càritas l'Arboç.

de

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

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;
Vista la sol·licitud presentada en data 21 de maig de 2018 (2018-E-RC-3323) per M.G.B. ,on
sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
116,11€ en concepte de subministrament elèctric i gas.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 24 de maig 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 M.G.B., per un import de 116,11 € per tal de
fer front un rebut de subministrament elèctric i gas.
Segon.- Efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament elèctric-gas per
un import total de 116,11€ a Càritas l'Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

Ajuntament de L'Arboç
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXP. NÚM. 640/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A M.G.B.

Ajuntament de L'Arboç
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Número : 2018-0021 Data : 01/06/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No hi ha assumptes
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