ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/24

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

14 / de juny / 2018

Durada

Des de les 19:16 fins a les 20:21 hores

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per l'alcalde

JOAN SANS FREIXAS

Secretària-interventora actal.

ISABEL BLASON BERDASCO

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77785871D

ALFONS RIBAS PEREZ

SÍ

39693419L

GABRIEL CURIESES ESTEBAN

NO

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39688738F

JOSEP RAJA MOLINARI

SÍ

39733266F

MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS

SÍ

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

SÍ

39706418T

SONIA MAGRANE RUS

SÍ

46634761F

SUSANA BAYO MORALES

SÍ

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

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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A) PART RESOLUTIVA

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 23/18 DE DATA 07/06/2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 23/18 de data 7 de juny de 2018.
S'aprova per unanimitat.

EXP. 1580/2018. APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES
PER L'EXECUCIÓ DE TRES PISTES DE PETANCA
No hi ha acord

Motiu: Ampliar
documentació

Es deixa sobre la taula.

EXP 2425/2017. APROVACIO PRORROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
GESTORIA I ASSESSORAMENT LABORAL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En data 30 d’abril de 2014 l’ajuntament de l’Arboç formalitza amb l’empresa
SUGRAÑES ASSESORS SLP un contracte del servei de gestoria i
assessorament laboral, prèvia tramitació del corresponent expedient
administratiu.
Transcorregut el termini de vigència d’aquest contracte, així com les
corresponents prorrogues, l’ajuntament de l’Arboç iniciar un nou expedient
contractual amb la finalitat de licitar de nou aquest servei.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 31 de maig de 2018
adjudicà el contracte del servei de gestoria i assessorament laboral a
l’empresa ARC ADVOCATS & CONSULTORS.
Actualment, s’està pendent de formalitzar aquest contracte administratiu amb
el nou adjudicatari.
Per aquest motiu, i per tal de que el servei tingui una continuïtat, caldria
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prorrogar el contracte fins que el nou adjudicatari es fes càrrec de la gestió del
servei; tot i que s’ha exhaurit el termini màxim de durada del contracte i les
pròrrogues previstes, es considera que cal protegir l’interès públic subjacent a
la prestació d’aquest servei.
Vista la clàusula 19a.- Obligacions essencials del contractista - del Plec de
clàusules administratives particulars, en la que s’indica que el contractista
haurà de prestar el servei ininterrompudament, amb precisió i seguretat i en la
forma prevista en els Plecs, sotmetent-se a les instruccions que dicti
l’Ajuntament
Es per tot això que proposo l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar una prorroga del contracte del servei de gestoria i
assessorament laboral formalitzat entre l’ajuntament de l’Arboç i l’empresa
SUGRAÑES ASSESSORS SLP pel temps necessari per tal de que el nou
adjudicatari del contracte es faci càrrec del servei.
Segon.- L’actual contractista, SUGRAÑES ASSESSORS SLP, haurà de
facilitar el traspàs de les dades que actualment gestiona de l’ajuntament de
l’Arboç, al nou contractista ARC ADVOCATS & CONSULTORS, en el moment
en que aquesta corporació local li indiqui.
Tercer.- Notificar el present acord a SUGRAÑES ASSESSORS SLP i
comunica’l al departament de Recursos Humans de l’ajuntament de l’Arboç.

EXP. 1566/2018. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LA PISCINA DESCOBERTA
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

En compliment del que es disposa en el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la
Llei 25/1998, de 13 de juliol, de Taxes i Preus Públics, i atenent a la Provisió
d'Alcaldia, a l'informe de Secretaria, la Memòria economicofinancera, a l'Informe
d'Intervenció, i altres documents obrants en l'expedient.
Vist que es compleixen els requisits necessaris continguts en les Normes legals
citades anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local de la Corporació, òrgan
competent per a l'establiment dels preus públics, de conformitat amb l'article 46 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l'establiment de preus públics del servei de piscina descoberta,
sent els següents:
ACCESSOS

ENTRADA
PUNTUAL

15 BANYS

ABONAMENT
MENSUAL

ABONAMENT
MENSUAL
(empadronats)

ABONAMENT
TEMPORADA

ABONAMENT
TEMPORADA
(empadronats)

Gratuït
2,50 €
3,50 €

Gratuït
27,00 €
37,00 €

Gratuït
25,00 €
35,00 €

Gratuït
22,50 €
31,50 €

Gratuït
40,00 €
60,00 €

Gratuït
36,00 €
54,00 €

ABONAMENT
TEMPORADA
ABONATS INACUA
L’ARBOÇ
Gratuït
20,00 €
20,00 €

2,50 €

27,00 €

25,00 €

22,50 €

40,00 €

36,00 €

20,00 €

110,00 €

100,00 €

95,00 €

85,00 €

165,00 €

150,00 €

145,00 €

136,00 €

130,00 €

120,00 €

175,00 €

150,00 €

De 0 a 3a.
De 4 a 14a.
De 15 a 64a.
+ 65a., pensionistes,
jubilats
i
discapacitats
(+33%)
Familiar 2 (2 adults)
Familiar 2 (1 adult +
1 nen)
Familiar 3 (3 adults)
Familiar 3 (2 adults
+ 1 nen)
Familiar 3 (1 adult +
2 nens)
Familiar 4 o més

PREU ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Cursos Infantil (quinzenal)
Cursos Adults (2 cops/set) (mensual)
Aquagym (2 cops/set) (mensual)

52,00 €
30,40 €
23,65 €

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició
del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.

EXP. 1577/2018. APROVACIÓ DEL CURS D'INFORMÀTICA PER A PERSONES
MAJORS DE 55 ANYS
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Antecedents
1 . En plena societat del coneixement són molts encara els col·lectius que
pateixen l'anomenada "fractura digital" i corren el risc de quedar en una situació
de vulnerabilitat si no se'ls facilita l'accés a les noves tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) i l'aprenentatge del seu ús.
2. La regidoria de Llei de Barris i ocupació vol donar continuïtat als programes
del camp 7. 09. Programa contra la fractura digital del Pla de barris, a través de
la realització d'un curs d’informàtica 1.5 per a persones de més de 55 anys que
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viuen al del nucli antic, en horari de tarda , com a mesura d’aprenentatge i
agilitat, des del punt de vista d'accés a les TIC.
3. El dia 11/06/2018 l'empresa Aula F7 presenta un pressupost per la impartició
del curs per persones majors de 55 anys., amb horari de tarda , i com a material
formatiu 12 ordinadors , per un import de 829,50€ exempt d’IVA més 189,00€ del
material formatiu.
4. La Intervenció de l'Ajuntament amb data 13 de juny de 2018 informa que
existeix crèdit disponible suficient per poder dur a terme l'actuació, a l'aplicació
pressupostària 18.03.4500.22713 LLEI DE BARRIS - PROGRAMA CONTRA LA
FRACTURA DIGITAL.
Fonaments de dret
1.Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, de convocatòria per l’any 2010 per a
l’atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
2. Art. 15.2 del decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la
Llei 2/2004, abans esmentada, correspon a la Comissió de Gestió de Fons de
foment del programa barris, l’aprovació de la pròrroga per finalitzar l’execució de
les actuacions que han obtingut finançament, la qual va atorgar l’esmentada
pròrroga del projecte d’intervenció integral del nucli antic a l’any 2017.
3. Els articles 17, 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena 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. CPV. 80510000 Servei de formació
especialitzada.
Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la realització del curs D’INFORMÀTICA NIVELL 1.5 PER
PERSONES MAJORS DE 55., d’acord amb les següents dades, dins de
l'actuació 07.09.03 Ofimàtica dins del camp 7.09 Programa contra la fractura
digital del Pla de Barris.
SEGON.- Adjudicar el contracte administratiu a l'empresa Aula F7- NIF
B43993047 per a la realització d'aquesta acció formativa. Dividida en els
següents temaris:
- Windows: (5 hores)
- Internet: (10 hores)
- Correu Electrònic ( 6 hores)
CURS: INFORMÀTICA 1.5 PER PERSONES MAJORS DE 55 ANYS
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IMPORT
DIES
HORARI
HORES IMPORT MATERIAL
Exempt FORMATIU: 12
IVA
ORDINADORS
Juny: 28 i 28
16.30 a 19.30 21
829,50
189,00
1.018,50
Juliol: 3, 5,, 10,
€
12, 17
IMPORT TOTAL ----------------- --------

---------

----------------

1.018,50
€

TERCER.- Destinar l'aplicació pressupostària 18.03.4500.22713 LLEI DE
BARRIS - PROGRAMA CONTRA LA FRACTURA DIGITAL a disposició
d'aquesta actuació per import total de 1.018,50€ exempt d’IVA,
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el
pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir
de la data de la signatura de la Resolució.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació,
juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

EXP. 1578/2018. APROVACIÓ CURS D'INFORMÀTICA PER A TOTES LES EDATS
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Antecedents
1 . En plena societat del coneixement són molts encara els col·lectius que
pateixen l'anomenada "fractura digital" i corren el risc de quedar en una situació
de vulnerabilitat si no se'ls facilita l'accés a les noves tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) i l'aprenentatge del seu ús.
2. La regidoria de Llei de Barris i ocupació vol donar continuïtat als programes
del camp 7. 09. Programa contra la fractura digital del Pla de barris, a través de
la realització d'un curs d’informàtica nivell usuari, per les persones que viuen al
del nucli antic, en horari de matí, com a mesura d’aprenentatge i agilitat, des del
punt de vista d'accés a les TIC.
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3. El dia 11/06/2018 l'empresa Aula F7 presenta un pressupost per la impartició
del curs d’informàtica , amb horari de matí , i com a material formatiu 12
ordinadors , per un import de 829,50€ exempt d’IVA més 378,00€ del material
formatiu.
4. La Intervenció de l'Ajuntament amb data 13 de juny de 2018 informa que
existeix crèdit disponible suficient per poder dur a terme l'actuació, a l'aplicació
pressupostària 18.03.4500.22713 LLEI DE BARRIS - PROGRAMA CONTRA LA
FRACTURA
DIGITAL.
Fonaments de dret
1.Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, de convocatòria per l’any 2010 per a
l’atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
2. Art. 15.2 del decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la
Llei 2/2004, abans esmentada, correspon a la Comissió de Gestió de Fons de
foment del programa barris, l’aprovació de la pròrroga per finalitzar l’execució de
les actuacions que han obtingut finançament, la qual va atorgar l’esmentada
pròrroga del projecte d’intervenció integral del nucli antic a l’any 2017.
3. Els articles 17, 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena 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. CPV. 80510000 Servei de formació
especialitzada.
Per tant, proposo a la Junta de Govern de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la realització del curs D’INFORMÀTICA NIVELL USUARI PER
A TOTES LES EDATS, d’acord amb les següents dades, dins de l'actuació
07.09.03 Ofimàtica dins del camp 7.09 Programa contra la fractura digital del Pla
de Barris.
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu a l'empresa Aula F7- NIF
B43993047 per a la realització d'aquesta acció formativa. Dividida en els
següents temaris:
- Windows – Sistema operatiu (2 hores)
- Microsoft Word -Processador de Textos (10hores)
- Internet (9 hores)
CURS: INFORMÀTICA NIVELL USUARI PER A TOTES LES EDATS.
DIES

HORARI

IMPORT
HORES IMPORT MATERIAL
Exempt
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IVA
Juny: 26 i 28
09.30 a 12.30 21
Juliol: 3, 5,10,
12, 17

829,50

IMPORT TOTAL ----------------- --------

---------

FORMATIU: 12
ORDINADORS
378,00
1.207,50
€

----------------

1.207,50
€

Tercer.- Destinar l'aplicació pressupostària 18.03.4500.22713 LLEI DE BARRIS PROGRAMA CONTRA LA FRACTURA DIGITAL a disposició d'aquesta actuació
per import total de 1.207,50€ exempt d’IVA,
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el
pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir
de la data de la signatura de la Resolució.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació,
juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

EXPEDIENT 708/2017. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A TAEKWONDO L'ARBOÇ
PER LA PARTICIPACIÓ A DIVERSOS CAMPEONATS EN EL 2016.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

Atès la sol·licitud presentada en data 30 de maig de 2017 (2017-E-RC-2992)
pel senyor amb NIF ****8592-M, en representació de Taekwondo l'Arboç, en la
que demana un ajut econòmic per cobrir part de les despeses que els hi
suposa participar als diferents campeonats fora de Catalunya;
Atès que amb la sol·licitud s'adjunta la relació de totes les sortides realitzades
durant l'any 2016, així com tots els premis obtinguts;
Atès que l'Ajuntament de l'Arboç col·labora amb les entitats esportives i
empreses privades del municipi que s'encarreguen de potenciar la pràctica de
l'esport, organitzant activitats dirigides esportives, i que contribueixen a
fomentar el dinamisme esportiu del municipi;

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

Atès que el gimnàs Taekwondo l'Arboç, del senyor amb NIF. ****8592-M, i
domicili a l'Arboç, consta amb grans esportistes que participen a diferents
campionats d'aquesta modalitat de fora de l'Estat, i que no estan
subvencionades, i això els hi suposa una gran despesa;
Atès que des de la regidoria d'Esports es considera important afavorir l'accés
als campionats que s'organitzen fora de Catalunya, per tal de promoure als
esportistes del municipi;
Per tot l'anterior exposat la regidoria d'Esports vol atorgar una subvenció al
gimnàs Taekwondo l'Arboç, per un import de 350,00 € (tres-cents cinquanta
euros), per tal de contribuir en les despeses del desplaçament dels arbocencs
que participen en campionats d'aquesta disciplina fora de Catalunya;
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 de l'Ens Locals, en el qual s'estableix
que poden atorgar-se subvencions quan estiguin previstes singularment en el
pressupost;
Vist l'informe emès pel Departament d'intervenció en data 11 de juny de 2018
en el que s'estableix que existeix consignació suficient a la partida
pressupostària;
Per tot l'anterior la regidoria d'Esports proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Atorgar una subvenció per import total de 350,00 € (tres-cents
cinquanta euros) a Taekwondo l'Arboç, representada pel senyor amb NIF
8592-M, per sufragar part de les despeses derivades del transport
d'esportistes municipals en campionats de fora de Catalunya durant el 2016;
Segon.- Aprovar la despesa que anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària
núm. 18.08.3410.48900 del pressupost de la corporació.
Tercer.- Efectuar el pagament de 350,00 € al número de compte de
Taekwondo l’Arboç.
Quart.- Notificar el present acord a l'interessat.

EXP. 1574/2018. COL·LABORACIÓ ECONÒMICA A L'AJUNTAMENT DE BELLVEI
PER LA FESTA DEL DIA DELS DISCAPACITATS EN DESEMBRE 2017
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt
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Donat que l’Ajuntament de Bellvei va acollir la celebració del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, el passat dia 3 de desembre de 2017, amb els alumnes de la
Fundació Santa Teresa del Ventall del Vendrell;
Atès que la Fundació Santa Teresa és una iniciativa social sense ànim de lucre, on la missió
és aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran
i de les seves famílies, millorant la seva autonomia personal i qualitat de vida, amb la
participació activa de cada persona, oferint-los els suports que cadascú necessita, perquè
disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans, i la seva plena integració
social i laboral.
Vist l’informe del Departament d’Intervenció de data 12 de juny de 2018, on s’especifica que
existeix consignació suficient per autoritzar aquesta despesa;
Atès que la Regidoria de Serveis Socials va considerar oportú col·laborar amb l’Ajuntament
de Bellvei amb una aportació econòmica de 50,00€, donat que hi han alumnes del centre que
son vilatans de l’Arboç;
Per tot l'anterior la regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l'adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’import total de 50,00€, com a col·laboració econòmica en la celebració del
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, celebrat el passat dia 3 de desembre de
2017, al municipi de Bellvei.
Segon.- Aprovar la despesa que anirà a càrrec de la partida 18.04.2310.48000 del
pressupost de la Corporació.
Tercer.- Procedir a fer el pagament a l’Ajuntament de Bellvei.
Quart.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Bellvei als efectes pertinents.

EXPEDIENT 1512/2018. INSCRIPCIÓ AL TORNEIG COMARCAL DE FUTBOL 7
"COPA PENEDÈS TV-GRAN PREMI CCAP", 2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Servei d’Esports del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, dins la seva
política de promoció de l’esport i l’activitat física a la comarca, organitza el
tradicional Torneig de Futbol 7 - Copa Penedès TV – Gran Premi Consell
Comarcal (categoria infantil), amb la col•laboració de Penedès TV i
mitjançant l’Associació per la promoció de l’esport.
Aquests singular torneig es celebrarà els dies 30 de juny i 1 de juliol de 2018,
a la zona esportiva de Santa Margarida i els Monjos, i compta amb la
participació d’equips formats per jugadors no federats i/o federats, que
representen el seu municipi, nucli urbà o barri.
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Atès que a l’Arboç hi ha un col·lectiu ampli de joves que practiquen aquest
esport;
Atès que l’Ajuntament de l’Arboç considera adient participar en aquest torneig
amb joves del municipi per tal de promocionar l’activitat física, fomentar el
companyerisme, crear lligams entre pobles de la comarca, i incrementar el
sentiment de pertinença al municipi, entre d’altres;
Atès que el preu de la inscripció és de 242,00 € per equip (IVA inclòs), amb la
possibilitat que les jugadores i els jugadors puguin participar en el torneig i
disposar al llarg del cap de setmana de l’ús gratuït de la piscina municipal;
Vist l’informe d’intervenció de data 7 de juny de 2018, en el que s’estableix
que no existeix consignació suficient per autoritzar la despesa, amb la qual
cosa haurà d’anar a càrrec de la bossa de vinculació jurídica 34-2;
Per tot l'anterior la regidoria d'Esports proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’import total de 242,00 €, com a ingrés per la participació al
Torneig Comarcal de Futbol 7 - Copa Penedès TV - Gran Premi CCAP, que es
celebrarà el 30 de juny i 1 de juliol de 2018, a la zona esportiva de Santa
Margarida i els Monjos.
Segon.- Aprovar la despesa que anirà a
18.08.3410.22609 del pressupost de la Corporació.

càrrec

de

la

partida

Tercer.- Procedir a fer el pagament de 242,00 € al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, un cop hagui domiciliat l’import de la inscripció als ajuntament, a
finals del mes de juny de 2018.

EXP. NÚM. 153/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A F.F.
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
Ajuntament de L'Arboç
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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 8 de juny de 2018 (2018-E-RC-3818),
per F.F., on sol·licita un ajut social;
Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'
atorgament d'un ajut de 23,74 €, en concepte de subministrament elèctric, i de
51,55 € en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte:
5920870 i període 2018/01 i 2018/02.
Vist l' informe del Departament d'Intervenció de data 11 de juny 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 F.F., per un import de 23,74€
per tal de fer front a un rebut de subministrament elèctric, i de 51,55 € en
concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 5920870.
Segon.- Aprovar efectuar el pagament de la mencionada factura de
subministrament elèctric per un import total de 23,74 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/01 i 2018/02,
per import total de 51,55 €, 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. 1432/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A A.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
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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 24 de maig de 2018 (2018-E-RC-3468),
per A.T., on sol·licita un ajut social;
Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'
atorgament d'un ajut de 86,71 €, en concepte de subministrament elèctric, i de
32,46 € en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte:
9589491 i període 2018/02.
Vist l' informe del Departament d'Intervenció de data 12 de juny 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 A.T., per un import de 86,71€
per tal de fer front a un rebut de subministrament elèctric, i de 32,46 € en
concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 9589491.
Segon.- Aprovar efectuar el pagament de la mencionada factura de
subministrament elèctric per un import total de 86,71 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/02, per import
total de 32,46 €, 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
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C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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