ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/27

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

5 / de juliol / 2018

Durada

Des de les 19:22 fins a les 19:34 hores

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per l'alcalde

JOAN SANS FREIXAS

Secretària-interventora actal.

ISABEL BLASON BERDASCO

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77785871D

ALFONS RIBAS PEREZ

SÍ

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39733266F

MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS

SÍ

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

SÍ

46634761F

SUSANA BAYO MORALES

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 26/18 DE DATA 28/06/2018.
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Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 26/18 de data 28 de juny de 2018.
S'aprova per unanimitat.

EXP. NÚM. 32/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DE LA NETEJA DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per providència d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2018 s’inicia expedient per tal de licitar el
servei de neteja dels equipaments municipals de l’Ajuntament de l’Arboç, mitjançant
procediment obert, 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 de 2 anys, 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 5 de juliol 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 5 de juliol de 2018, en el que s’estableix que en les
aplicacions pressupostàries 132.227, 920.227, 330.227, 241.227, 231.227,
153-227 321.227, 326-227, 332-227, 342-227 del pressupost de l’ajuntament de
l’exercici 2018, no hi ha consignació adequada i suficient per reconèixer les obligacions que
es meritin per l’execució del contracte, però si a nivell de les bosses de vinculació jurídica
13-2, 92-2, 33-2, 24-2, 23-2, 153-2, 32-2 i 34-2.
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, amb
una durada de 2 anys, amb la possibilitat d’acordar una pròrroga per 1 any més, per la
concertació amb l’empresa que resulti adjudicatària, del servei de neteja dels equipaments
municipals de l’Ajuntament de l’Arboç.
SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el
contracte de servei de neteja dels equipaments municipals de l’Ajuntament de l’Arboç i
anunciar la licitació atorgant un termini que no serà inferior a 35 dies naturals, comptats des
de la tramesa de l’anunci a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea (DOUE),
d’acord amb el que disposa l’article 156 de la LCSP, la licitació també es publicarà al perfil del
contractant, per presentar les pliques corresponents.
TERCER.- Aprovar la despesa de 195.071,22€ i 40.964,96€ d’IVA a càrrec de es aplicacions
pressupostàries 132.227, 920.227, 330.227, 241.227, 231.227, 153-227
321.227, 326-227, 332-227, 342-227.
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.

EXP. NÚM. 959/2017. NOMENAMENT D'UN FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES,
INTERÍ, DE LA PLAÇA D'INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL DE L'ARBOÇ
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de juny de 2017, va
aprovar les Bases del procés selectiu per proveir de manera interina
mitjançant concurs-oposició lliure la plaça d'Inspector de Policia Local,
administració especial, subescala serveis especials, escala executiva, Grup
A2, publicades al BOP de Tarragona núm. 132 de data 10 de juliol de 2017 i al
DOGC núm. 7408, de data 10 de juliol de 2017.
Aquestes varen ser modificades, posteriorment, per acord de la Junta de
Govern Local en sessió de data 3 d’agots de 2017.
El Tribunal qualificador del procès selectiu, el dia 30 de maig de 2018,
proposa el nomenament com a Inspector de Policia Local en pràctiques al Sr.
Joan Nogales Lozano.
En aquest procés selectiu s'han observat tots els tràmits legals i reglamentaris
i la persona candidata, proposada pel Tribunal Qualificador, reuneix totes les
condicions establertes a les bases de la convocatòria;
Per tant, és procedent nomenar al Sr. Joan Nogales Lozano , com a funcionari
en pràctiques, sens perjudici de la superació del període de prova de sis
mesos, finalitzat el qual es reunirà el Tribunal per poder valorar aquest i poder
ésser proposat a l'òrgan competent per a ser nomenat com a Inspector,
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funcionari interí, grup A2, segons s'estableix a la base Desena de les bases
de
la
Convocatòria;
Per tot l'anterior, el Regidor de Règim Interior, proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Nomenar al Sr. Joan Nogales Lozano, com a funcionari en
pràctiques, interí, de la plaça d’Inspector de la policia local de l’Arboç, sens
perjudici de la superació del període de prova, acabat el qual es reunirà el
Tribunal per poder valorar aquest, basant-se en una sèrie de requisits mínims
que estipularà el propi Tribunal i que es recolliran en un document que se li
entregarà al propi interessat, tot allò de conformitat amb la base 10ª de les
bases de la convocatòria;
Segon.- Requerir a la Sr. Joan Nogales Lozano per a què en el termini d'un
mes a partir de la publicació del present nomenament al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya prengui
possessió del càrrec advertint que, en el supòsit de no dur-ho a terme
comportarà la pèrdua de tots els drets.
Tercer.- Abans de la presa de possessió, la persona nomenada resta
obligada a realitzar la declaració d'activitats, a l'efecte d'incompatibilitats. En
cas que ja ocupes un lloc en el sector públic que fos incompatible amb el lloc
al qual ha estat nomenada, haurà d'optar per un d'ells. Si realitza una segona
activitat que sigui compatible, caldrà la prèvia autorització expressa per part
de l'Ajuntament.
Quart.- Notificar el present acord a l'interessat, al Delegat del personal
funcionari i a Sugrañes Assessors, SLP, i comunica'l al Departament
d'Intervenció I Recursos Humans de l’ajuntament de l’Arboç.

EXP. NÚM. 1707/2018. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL
PROJECTE CEPS PROJECTES SOCIALS
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
1.

Des de la Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient i a través del nostre
Projecte Integral al Nucli Antic del Pla de Barris, es vol fomentar les relacions
intergeneracionals del nucli antic del Municipi de l’Arboç.

2.

Dins del nostre Projecte d’Intervenció Integral al nucli antic, existeix una acció per a
fomentar les relacions intergeneracionals i la dinamització dels col·lectius de la
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Gent Gran, concretament, al camp 7, acció 7.03. Programa de foment de les relacions
intergeneracionals i dinamització dels col·lectius de Gent Gran.
3. Vist l’informe d’Intervenció de data 3 de juliol de 2018 sobre disponible, suficiència i
adequació del crèdit.
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.

Per tot l’anterior, la Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la memòria del projecte CEPS PROJECTES SOCIALS à ACTIVITATS
INTERGENERACIONALS dins de l’acció 7.03. Programa de foment de les relacions
intergeneracionals i dinamització dels col·lectius de Gent Gran.
Segon.- Autoritzar i disposar d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació 17.03.4500.22717
LLEI DE BARRIS - Programa de foment de les relacions intergeneracionals i dinamització
dels col·lectius de gent gran, del Camp 07, acció 07.03.
Tercer.- Designar responsable d’aquest contracte a la Sra. M.P.G, per tal que en supervisi i
controli l’execució i adopti les decisions i dicti les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
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EXP. NÚM. 1455/2018. APROVACIÓ DE LES BASES PER A L'ATORGAMENT
D'AJUTS DE TRANSPORT PER A ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE L'ARBOÇ QUE
CURSIN ESTUDIS UNIVERSITARIS A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES, CURS
2017-2018
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

L’Ajuntament de l’Arboç desitja garantir el dret a l’educació universitària a tots els alumnes
universitaris del municipi de l’Arboç que cursin estudis universitaris a les universitats públiques,
curs 2017-2018, mitjançant l’aprovació d’unes bases generals que permetin definir les condicions
i procediments per ser beneficiari dels esmentats ajuts.
La voluntat de l’Ajuntament amb aquests ajuts és contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats
entre els menors del municipi, a la pràctica d’esport en entitats del municipi.
Vist l’informe del Departament d’Intervenció de data 5 de juliol de 2018;
La regidoria de Promoció Econòmica proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les Bases Generals per a l’atorgament d’ajuts de transport per a estudiants del
municipi de l’Arboç que cursin estudis universitaris a les universitats públiques, curs 2017-2018.
Segon.- Autoritzar la despesa que es derivi de la convocatòria que s’imputarà a l’aplicació
pressupostària 18.03.2410.48900 PROMOCIÓ ECONÒMICA – ALTRES TRANSFERÈNCIES A
FAMÍLIES I INSTITUCIONS, sent l’import màxim 7.500,00€.
Tercer.- Trametre a la Base Nacional de Subvencions l’extracte de la convocatòria a fi que ordeni
la seva publicació al BOP als efectes de coneixement general.

BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS DE TRANSPORT PER A
ESTUDIANTS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES. CURS 2017/2018.
CAPÍTOL I. Disposicions Generals.
Article 1. Objecte.
L’objecte d’aquestes bases és ordenar l’atorgament d’ajuts per al transport de
l’alumnat universitari del municipi de l’Arboç, amb l’objecte de fomentar i
promoure les activitats d’estudi i formació fora del terme municipal.
Article 2. Fonament legal.
Aquestes bases es fonamenten en el que disposen els articles 239, 240 i 241 i
següents del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, desenvolupats pels articles
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118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i per l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de l’Arboç aprovada el 17 de novembre del 2003 i
va entrar en vigor als 3 mesos a comptar des de la data de la seva publicació al
BOE.
CAPÍTOL II. Requisits i condicions per a l’atorgament.
Article 3. Beneficiaris.
Podran ser beneficiaris de les subvencions els alumnes universitaris del municipi
de l’Arboç que compleixin els següents requisits d’admissió:
a) Estar empadronats en el municipi de l’Arboç mínim 1 any
b) Cursar estudis presencials de segon, tercer o quart curs a les universitats
públiques
c) Haver superat com a mínim el 75% dels crèdits del curs anterior, durant el curs
2017/2018, d’acord amb els requisits i procediments fixats en aquestes bases.
Article 4. Import subvencionable.
El límit màxim de despesa en l’atorgament de les subvencions per ajuts per al
transport de l’alumnat universitari del municipi de l’Arboç serà de 7.500,00€, la
qual anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 18.03.2410.48900 PROMOCIÓ
ECONÒMICA – ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS.
Com a regla general, l’import individual per beneficiari serà:

Estudiant
universitaris

Quantia

60 crèdits o més

Com a màxim 300€

Entre 49 i 59 crèdits

Com a màxim 220€

Entre 25 i 48 crèdits

Com a màxim 170€

Entre 18 i 24 crèdits

Com a màxim 90€

La quantia màxima a atorgar per beneficiari es multiplicarà pels següents
coeficients reductors:
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a) En funció de la distància des del municipi de l’Arboç fins al municipi del centre
universitari:
• Coeficient reductor: 0,5 per distàncies inferiors a 50 km en trajectes
d’anada i tornada
• Coeficient reductor: 1 per distàncies superiors a 50 km en trajectes
d’anada i tornada
b) En funció del nombre de crèdits superats respecte al total de crèdits
matriculats en el curs 2017-2018:
• Coeficient reductor: 0,5 quan el nombre de crèdits superats estigui entre el
50 i el 70%
• Coeficient reductor: 1 quan el nombre de crèdits superats sigui superior al
71%
Si el nombre de sol.licituds objecte de ser subvencionables supera el total de
l’import establert en aquestes bases, es realitzarà una reducció proporcional en
totes les subvencions atorgades.
Article 5. Caràcter.
1. Les subvencions no es podran atorgar de forma arbitrària i, en cap cas,
respondran a criteris de mera liberalitat.
2. Les subvencions o ajuts tenen caràcter voluntari i eventual, essent
revocables i reduïbles, sense que, en cap cas, puguin ser invocades com a
precedent.
CAPÍTOL III. Disposicions procedimentals.
Article 6. Procediment d’atorgament
Les subvencions s’atorgaran per l’Ajuntament de l’Arboç en règim de
concurrència competitiva.
Article 7. Termini de presentació de sol.licituds.
El termini per a la presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria
corresponent i en cap cas podrà excedir de VINT DIES NATURALS.
Article 8. Sol·licituds i documentació requerida.
Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran en el model normalitzat que
constitueixi l’annex I i l’annex II d’aquestes bases, que haurà d’anar acompanyat
de la següent documentació:
• Document Nacional d’Identitat o Passaport en vigor.
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•
•
•
•

Volant d’empadronament al municipi.
Resguard de matrícula del curs 2017/2018.
Comprovant de pagament de l’import de la matrícula.
Acreditació de les notes del curs 2017/2018

S’incorporarà a la sol·licitud fotocòpia d’aquesta documentació, prèvia compulsa
amb l’original per part del Registre General de la Corporació.
Article 9. Control i atorgament.
1. Rebuda i registrada la sol·licitud, aquesta serà objecte d’anàlisis i
verificació pel tècnic corresponent i el regidor de l’àrea afectada, d’acord
amb la distribució de matèries fitxades a l’organigrama municipal.
2. Si s’observessin deficiències en la documentació presentada, o es
considerés necessària l’aportació de documentació complementària, es
requerirà al sol·licitant perquè l’esmeni o presenti, en un termini màxim de
10 dies hàbils, amb l’advertiment que en cas contrari, es declararà la
caducitat de la instància i l’arxiu de les actuacions sense cap altre tràmit.
3. La Junta de Govern Local acordarà en un termini de tres mesos, la
resolució de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense haver-se
resolt les sol·licituds, s’entendran desestimades, d’acord amb l’article
124.1 f) del ROAS.
Article 10. Òrgan competent per a l’atorgament.
L’Òrgan competent per a l’atorgament de subvencions és la Junta de Govern
Local de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’art.14a) de
l’Ordenança General de Subvencions, prèvia proposta formulada per la Comissió
de Subvencions.
Article 11. Termini per a l’atorgament de subvencions
El termini màxim per a resoldre i notificar l’atorgament de subvencions per part de
l’òrgan competent de la Corporació no pot excedir de tres mesos des de la
publicació de la convocatòria al BOPT.
La falta de resolució i notificació dins de l’esmentat termini produirà efectes
desestimatoris de les sol·licituds presentades.
CAPÍTOL IV. Garanties d’interès públic.
Article 12. Revisió.
En qualsevol moment l’Ajuntament podrà verificar l’autenticitat de la
documentació i dades aportades. L’oposició injustificada a facilitar el control en la
documentació o la falsedat de les dades facilitades pel beneficiari comportaran la
resolució immediata de l’acte d’atorgament de la subvenció i l’obligació de
reintegrar els ajuts percebuts.
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L’incompliment per part del beneficiari dels requisits i condicions que van donar
lloc a l’atorgament de l’ajut, i també la no presentació de la documentació
justificativa de la no assistència a l’acte de lliurament en el termini establert a
l’efecte, pot donar lloc al corresponent procediment de revocació de l’ajut
concedit.
Article 13. Drets dels beneficiaris.
Els beneficiaris tenen el dret a percebre la subvenció atorgada per l’Ajuntament
de l’Arboç en les condicions fixades per l’acord de concessió, sens perjudici de
les facultats que aquest Ajuntament es reserva per al fraccionament i/o
ajornament del lliurament.
Article 14. Obligacions dels beneficiaris.
Els beneficiaris hauran de complir els requisits i condicions d’aquestes bases i a
més de les obligacions establertes per l’article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i la seva vigència queda limitada a
l’exercici pressupostari 2018.
En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d’aplicació
l’Ordenança General de Subvencions municipal, la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
ANNEX

SOL·LICITUD PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE
TRANSPORT PER A ESTUDIANTS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CURS 2017/2018
Dades del/la sol·licitant:
Nom i cognoms:
Domicili:
DNI:
Telèfons:
Correu electrònic:
Facultat:
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Sol·licito l’admissió a la convocatòria d’ajuts de transport per a estudiants de les universitats
públiques (curs 2017-2018), per a la qual cosa aporto la documentació exigida. Declaro que són
certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, que reuneixo els
requisits exigits en la convocatòria i accepto les condicions de la convocatòria en la seva totalitat.
L’Arboç,
Data i signatura
Documentació que s’adjunta a aquesta sol·licitud:
•

Document Nacional d’Identitat o Passaport en vigor.

•

Volant d’empadronament al municipi.

•

Resguard de matrícula del curs 2017/2018.

•

Comprovant de pagament de l’import de la matrícula.

•

Acreditació de les notes del curs anterior.

EXP. NÚM. 1156/2018. ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER DESPESES DEL
TORNEIG AMADOR RODRÍGUEZ DE JUNY 2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès la sol·licitud presentada en data 26 d’abril de 2018 (2018-E-RC-2739) pel
C.F. Base l’Arboç amb NIF. G43778380, en la que demana subvenció per la
compra de trofeus del Torneig Amador Rodríguez del mes de juny;
Atès que la regidoria d’Esports considera adient col·laborar amb l’entitat per
contribuir en les despeses derivades per l’organització d’aquest torneig, per
tal de promoure el dinamisme esportiu al municipi;
Atès que l’activitat ja s’ha dut a terme i es pot presentar la relació de
despeses i ingressos reals;
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;
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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.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 11 de juny de 2018, en el
que s'estableix que existeix consignació suficient per fer front a la despesa;
Per tot l'anterior la regidoria d'Esports proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Atorgar al C.F. Base l'Arboç amb NIF. G-43778380, un ajut per import
de 650,00 € (sis-centa cinquanta euros) per sufragar les despeses produides
per l’adquisició dels trofeus del Torneig Amador Rodríguez, celebrat el 2, 3, 9 i
10 de juny de 2018.
Segon.- Requerir al C.F.Base la presentació del balanç econòmic de
l'actuació detallant els ing. i despeses, així com una declaració responsable
indicant si s'ha rebut alguna ajuda per part d'altres administracions pel mateix
concepte, com a màxim, en el termini de 3 mesos. En cas d'incompliment de
l'obligació comportarà el reintegrament de la subvenció en les condicions
previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Tercer.- Condicionar el pagament de la subvenció a la presentació de la
documentació requerida en el punt anterior.
Quart.- Aprovar la despesa que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
18.08.3410.48900 del pressupost de la Corporació.
Cinquè- Notificar el present acord al Futbol Club l'Arboç.

EXP. NÚM. 1196/2018. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A H.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
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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 2 de juliol de 2018 (2018-E-RC-4307),
per H.K., 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 30,48€, per fer front una factura pendent de
pagament en concepte de subministrament d'aigua núm. de contracte
5920018 i període 2018/02.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 3 de juliol 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 30,48€
en concepte de subministrament d'aigua, període 2018/02.
Segon.- Aprovar la factura d'aigua, per import total de 30,48€, a càrrec del
Fons Social aportat per l'empresa SOREA SAU.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a l'empresa
SOREA.

EXP. NÚM. 1197/2018. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A B.S.S.
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
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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 2 de juliol de 2018 (2018-E-RC-4309),
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 80,59€ de gas i 25,49€ en concepte de
subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 59195111 i període
2018/02.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 3 de juliol 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 B.S.S., per un import de
80,59€ per tal de fer front a dos rebuts de subministrament de gas i 25,49€ en
concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 59195111.
Segon.- Aprovar efectuar el pagament de les mencionades factures de
subministrament de gas, per un import total de 80,59 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/02 per import
total de 25,49€, 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. 1723/2018. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A A.B.
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
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Social.
Vista la sol·licitud presentada en data 2 de juliol de 2018 (2018-E-RC-4323),
per A.B., 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 83,43€, per fer front dues factures pendents de
pagament en concepte de subministrament d'aigua núm. de contracte
5920319 i període 2018/01 i 2018/02.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 3 de juliol 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 A.B., per un import de 83,43€
en concepte de subministrament d'aigua, període 2018/01 i 2018/02.
Segon.- Aprovar la factura d'aigua, per import total de 83,43€, a càrrec del
Fons Social aportat per l'empresa SOREA SAU.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a l'empresa
SOREA.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES
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No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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