Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/31

La junta de govern local

Ordinària

Data

2 / d’agost / 2018

Durada

Des de les 19:27 fins a les 19:39 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

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

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 30/18 DE DATA 26/07/2018.

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

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 10/08/2018
HASH: 8f88a04d2e177866c960101d08accada

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 09/08/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 30/18 de data 26 de juliol de 2018.

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1833/2018, relatiu al contracte menor de Servei de
capacitació en activitat industrial de soldador/ra dintre del Programa «Xarxa
d’Ocupació del Baix Penedès»

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

EXP. NÚM. 1833/2018. ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DE CAPACITACIÓ EN
L'ACTIVITAT DE SOLDADOR/A DINTRE DEL PROGRAMA "XARXA D'OCUPACIÓ
DEL BAIX PENEDÈS"

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2018-0848 de dat 15/07/2018 es va aprovar la
memòria justificativa pel desenvolupament de l’activitat programada del servei
de capacitació en activitat industrial de soldador/ra, dintre del Programa “Xarxa
d’Ocupació del Baix Penedès”.

Així mateix, la sol·licitud de les empreses següents per la presentació d’ofertes,
per que siguin valorades prèviament pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),
com a requisit previ a la contractació de dita activitat.

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

1.- ADECCO FORMACION SA

2.- FORMACIÓ TERRES DE L’EBRE, SL

III. Fonaments de dret
Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de
projectes innovadors i experimentals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.
DOGC núm. 6975 de 15.10.2015.
Resolució TSF/1325/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per
a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa de
projectes innovadors i experimentals (ref. BDNS 349945). DOGC núm. 7388 DE
12,06,2017.

D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, 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 ; l'article 35 de les Bases d'Execució del Pressupost
municipal; i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel
Decret de l’Alcaldia núm. 20150568, de 18 de juny.

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

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

El SOC, informa favorablement la contractació de l’empresa MOTIVACCIÓ
FORMACIÓ, S.L CIF.B55607865.
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En data 25/07/2018 es certifica per part de la secretària-interventora actal. que
ha presentat oferta l’empresa MOTIVACCIÓ FORMACIÓ, S.L CIF.B55607865.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.- MOTIVACCIO FORMACIÓ, SL

Per tot, l’anterior es proposa a la Junta de Govern els següents

• Acció de capacitació: Capacitació en Soldadors/es

• Denominació de l’activitat de capacitació: Capacitació en Soldador/a

industrial

• Durada de l’acció: 120 hores

• Temari Soldador:
• 1.-Interpretació de planos (3 h)
• Simbologia.
• Defectologia.

2.-Soldadura amb electrodo (5 h)
• Ferro i acer inoxidable.

• 3.-Soldadura TIG/MIG/TAG (92 h)

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

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i
condicions:
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Primer. Aprovar el contracte menor de servei de capacitació per activitat
industrial de soldadors/es , amb l’empresa MOTIVACCIÓ FORMACIÓ, S.L amb
del CIF. B55607865.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ACORDS:

Alumini, acer inoxidable i de carboni.
• 4.-Formació complementaria (20 h)

- Prevenció de riscos laborals.
- Recerca de feina.

Servei de capacitació per a 15 persones de l’activitat de soldador/ra, de un total
de 120 hores. El codi CPV 79632000-3 .

b) Termini d’execució i vigència.

Del 24/09/2018 AL 22/10/2018

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

a) Objecte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Igualtat d’oportunitats

CONCEPTE
Impartició
Material
TOTAL

COST TOTAL
10.300,00€
700,00€
11.000,00€

d) Condicions econòmiques i forma de pagament.

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

El pagament del preu es realitzarà dins dels terminis legals previstos
comptadors des de la data de presentació de la factura, en un sol pagament en
acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i
aprovació de la factura per l'òrgan competent.

Lliurament de factures electròniques e-Fact.

e) Condicions especials d’execució

L’execució del contracte queda supeditada a la validació per part de
l’Ajuntament.

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

http://www.arbocenc.cat/

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les factures s’hauran de presentar en format electrònic, identificant el codi DIR
3: L01430167, i amb les característiques i condicions que reglamentàries que
s'informen a la seu electrònica municipal:

L’empresa adjudicatària es compromet a prestar el servei d’acord amb la
memòria justificativa.

Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst
serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i
normativa de desenvolupament.

g) Responsable del contracte.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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f) Obligacions essencials i règim jurídic.

Persona responsable del SOM

EXP. NÚM. 1920/2018. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA UNITAT TÈCNICA
DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA MILLORA I REPARACIÓ DE LES
FUSTERIES EXTERIORS D'ALUMINI DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 19 de juliol de 2018, ha aprovat el Plec
de Clàusules Administratives particulars que han de regir la contractació de les obres de
millora i reparació de les instal·lacions del poliesportiu municipal.

La clàusula 20 d’aquest plec disposa que l’òrgan de contractació designarà una unitat tècnica
encarregada de l’obertura i de la valoració de les propostes, motiu pel qual s’ha de procedir al
seu nomenament.

Així mateix, cal fixar la data de l’obertura de les propostes presentades.

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

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

Cinquè. 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.
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Quart. Notificar el present acord al contractista en el termini de deu dies a partir
de la data de la signatura i donar compte als serveis econòmics municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de crèdit (AD),
pel desenvolupament d’aquest servei per import de 11,000,00€ , exempt d’IVA
amb càrrec a l'aplicació 18.03.2410.22799 del pressupost general vigent.

D’acord amb la clàusula anteriorment citada, l’obertura de les proposicions es realitzarà, en
sessió pública, el cinquè dia després de la finalització del termini per presentar proposicions.

Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:

- Enric Casellas Tetas, funcionari de l’ajuntament de l’Arboç, adscrit al Departament
d’Informàtica
- Barbara Medina Riambau, funcionària de l’ajuntament de l’Arboç, adscrita al Departament
de Serveis Tècnics.

Segon.- Fixar el dijous dia 9 d’agost de 2018, a les 13:00 hores, a la sala de reunions de
l’ajuntament de l’Arboç, per l’obertura del sobre «A» «proposició econòmica i documentació
quantificable de forma automàtica».

Tercer.- Comunicar el present acord als membres que formen part d’aquesta unitat tècnica.

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

- Isabel Blasón Berdasco, Secretària-Interventora accidental de l’ajuntament de l’Arboç, la
qual actuarà també com a secretària de la unitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Designar com a membres de la unitat tècnica encarregada de l’obertura i de la
valoració de les propostes presentades en aquesta licitació i segons els següents càrrecs, a:

EXP. MÚM. 2425/2017. INCOACIÓ EXPEDIENT ADMINISTRATIU I TRÀMIT
D'AUDIÈNCIA A SUGRAÑES ASSESSORS SLP, PER INCOMPLIMENT DE
CONTRACTE
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

Assumpte: Identificació de l’expedient:
Número 20172425
Relatiu a incoació d’expedient administratiu i tràmit d’audiència a Sugrañes

Ajuntament de L'Arboç
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Quart.- Donar publicitat del present acord al Perfil del Contractant de la pàgina web municipal.

Assessors, SLP per incompliment de contracte.

3.- Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 31 de maig de 2018,
es va adjudicar el contracte a l’empresa ARC DESPATX D’ADVOCATS I
CONSULTORS, SLP. Aquest acord d’adjudicació va ser notificat a totes les
empreses que havien presentat ofertes, també a SUGRAÑES ASSESSORS,
SLP, sense que cap d’elles presentés recurs en via administrativa o
jurisdiccional.

4.- Per acord de la Junta de Govern Local de 14 de juny de 2018 es va
resoldre la pròrroga forçosa del contracte amb SUGRAÑES ASSESSORS,
SLP fins que la nova adjudicatària es podés fer càrrec del servei. Aquest
acord consta notificat a dita interessada sense que s’hagi formulat cap recurs
en via administrativa.

5.- L’empresa SUGRAÑES ASSESSORS, SLP no ha confeccionat les
nòmines corresponents al mes de juliol de 2018 fins al 31 de juliol de 2018, a
les 14:08 h., circumstància que ha determinat que el personal no hagi pogut
cobrar de manera regular i ajustada a la legalitat, al marge de les mesures
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

2.- Finalitzat aquell contracte i les seves pròrrogues es va tramitar un nou
expedient de contractació amb idèntic objecte. En aquest procediment de
contractació, l’empresa fins aleshores adjudicatària del servei, SUGRAÑES
ASSESSORS, SLP, va presentar la seva oferta en lícita concurrència d’ofertes
amb d’altres empreses.

Codi Validació: 4JQYW5TDTLWK2M5FADNJKMZCN | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 17

1.- En data 30 d’abril de 2014 l’Ajuntament de l’Arboç formalitzà amb
l’empresa SUGRAÑES ASSESSORS, SLP el contracte de serveis de gestoria
i assessorament laboral, prèvia tramitació del corresponent expedient
administratiu de contractació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I.- FETS

excepcionals adoptades per aquesta Alcaldia per evitar danys majors.

Aquest lapse de temps és el que preveu la pròrroga forçosa que es va fer
explícita mitjançant acte administratiu tot i resultar implícit dels termes i de
l’objecte del contracte que l’anterior adjudicatària prestaria el servei, garantint
la seva continuïtat, fins que la nova iniciés l’execució. Aquesta exigència de
garantia de la continuïtat del servei només resulta de la mateixa naturalesa de
les prestacions sinó per exigències pròpies de la mínima ètica professional en
uns serveis atribuïts a professionals de titulació universitària i garantia
col·legial.
Per aquests motius, al marge del que es dirà després respecte de les
conseqüències en l’àmbit contractual, s’haurà de donar coneixement al
Col·legi Professional en el qual estigui enregistrada la societat professional als
efectes de sol·licitar la depuració en l’àmbit disciplinari professional.

2.- SUGRAÑES ASSESSORS, SLP ha deixat de prestar el servei a partir de
l’1 de juliol, de manera conscient i deliberada, sense atendre ni la pròrroga
forçosa i amb vulneració clara de la normativa contractual i de l’ètica
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

En aquest cas, en el moment d’acordada la nova adjudicació resultava
evident la impossibilitat de la continuïtat del servei si no existia la mínima
col·laboració per part de la fins aleshores adjudicatària donat que aquesta
havia de facilitar les dades informàtiques del personal per poder fer el traspàs
al programari de la nova adjudicatària, exactament igual que al 2014 quan
resultà adjudicatària SUGRAÑES ASSESSORS, SLP. Per tant, resultava
inevitable un mínim lapsus de temps perquè es formalitzés el nou contracte i
la nova adjudicatària disposés de les dades per començar la prestació.
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1.- L’article 29 de la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, preveu en el seu punt 4 que, quan al venciment d’un contracte
encara no s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat
del servei o prestació a realitzar pel contractista, es podrà prorrogar el
contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i, en tot cas,
amb una durada màxima de nou mesos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II.- FONAMENTS JURÍDICS

ACORDS

Primer.- ATORGAR a la societat SUGRAÑES ASSESSORS, SLP tràmit
d’audiència en relació a l’incompliment de les obligacions nascudes del
contracte de serveis de gestoria i assessorament laboral i, a aquests efectes,
concedir un termini de deu dies perquè pugui formular les al·legacions que
consideri adients a la defensa dels seus interessos.

Segon.- Conclòs el període d’audiència, PROPOSAR a la Junta de Govern
Local la incoació d’expedient administratiu per incompliment del contracte per
part de la contractista mitjançant la quantificació dels danys i perjudicis per a
la seva reclamació a la incomplidora.

Tercer.- REQUERIR a SUGRAÑES ASSESSORS, SLP perquè indiqui en quin
col·legi professional es troba registrada la societat professional, als efectes de
notificar aquesta resolució i les que resultin acordades per la Junta de Govern
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

Per tot l’anterior, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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3.- Prèviament a proposar a l’òrgan competent l’adopció dels acords
necessaris per la reclamació de danys i perjudicis, d’acord amb allò establert
a l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú, es considera procedent l’obertura del tràmit d’audiència de la
interessada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

professional. Aquest conducta acredita l’incompliment del contracte prorrogat
amb els danys i perjudicis tant evidents com previsibles per part de la
incomplidora, circumstància que obligarà a determinar i quantificar els danys
per la seva reclamació íntegra a la incomplidora mitjançant, en primer terme,
amb la retenció de la garantia definitiva per després repercutir els no coberts
per aquesta d’acord amb allò previst a l’article 213, núm. 3 de la Llei de
Contractes.

Local als efectes de la depuració de la responsabilitat professional.

EXP. NÚM. 1685/2018. APROVACIÓ DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ DEL
CONCURS DE FOTOGRAFIA D'INSTAGRAM DE LA FESTA MAJOR 2018
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t

PROPOSTA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Atès que la Festa Major de l’Arboç és un esdeveniment catalogat per la Generalitat de
Catalunya, segons resolució GOV/242/2009, de 22 de setembre, com a “Festa Patrimonial
d’Interès Nacional”, i que cinc dels seus elements folklòrics estan també catalogats com a
“Elements Festius Patrimonials d’Interès Nacional”.

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a SUGRAÑES ASSESSORS, SLP amb
l’advertiment de que la mateixa constitueix de tràmit no definitiu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- DONAR la màxima divulgació en l’àmbit de l’administració local a allò
que resulti del procediment als efectes de que es tingui coneixement dels fets
als efectes de la qualificació de l’empresa per successius contractes
administratius.

Atesa la voluntat del consistori d’impulsar propostes participatives entre la ciutadania
arbocenca.
Atesa l’existència de la plataforma digital d’abast mundial i especialitzada en fotografia
anomenada Instagram.
Des de la regidoria de Turisme i Promoció Econòmica, i en motiu de la Festa Major de
l’Arboç, es convoca un “Concurs de Fotografia d’Instagram de la Festa Major de l’Arboç 2018”
amb la finalitat de seleccionar les millors fotografies temàtiques de la nostra Festa Major
publicades a Instragram en motiu de la Festa Major de l’Arboç 2018

Per tot l’anterior, la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases de participació del Concurs de Fotografia d’Instagram de la Festa
Major de l’Arboç 2018.

Segon.- Facultar al Sr. Joan Sans i Freixas, Alcalde, perquè en representació de la

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Atès l’adveniment de les noves tecnologies i la simplificació i accés massiu als dispositius
fotogràfics per part d’una gran majoria de la població.

Corporació Local signi els documents que calgui en execució d’aquesta resolució.
Tercer.- Publicar les presents Bases a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a
la pàgina web de l’Ajuntament, als bans municipals i al taulell d’anuncis, i comunica’l al
Departament de Cultura, de Festes i de Promoció Econòmica i Turisme als efectes pertinents.
CONCURS DE FOTOGRAFIA D’INSTAGRAM DE LA FESTA MAJOR DE L’ARBOÇ 2018
BASES

QUARTA. Premis
Es concediran un total de 5 premis i 10 mencions especials a concretar per l’organització
5 premis:
1r PREMI a la “Millor fotografia de la Festa Major 2018”
2n PREMI a la “Millor fotografia de la Festa Major 2018”
3r PREMI a la “Millor fotografia de la Festa Major 2018”
4t PREMI a la “Millor fotografia de la Festa Major 2018”
5è PREMI a la “Millor fotografia de la Festa Major 2018”
10 mencions especials:
MENCIÓ ESPECIAL a la “Millor fotografia del Ball de Diables”
MENCIÓ ESPECIAL a la “Millor fotografia del Drac Badalot”
MENCIÓ ESPECIAL a la “Millor fotografia del Grup de Trabucaires”
MENCIÓ ESPECIAL a la “Millor fotografia del Ball de Bastons”
MENCIÓ ESPECIAL a la “Millor fotografia dels Gegants i Nans”
MENCIÓ ESPECIAL a la “Millor fotografia del Garot i Seguici”
MENCIÓ ESPECIAL a la “Millor fotografia del Ball de Cercolets”
MENCIÓ ESPECIAL a la “Millor fotografia del Ball de Gitanes”
MENCIÓ ESPECIAL a la “Millor fotografia del Ball de Pastorets”
MENCIÓ ESPECIAL a la “Millor fotografia dels Minyons”
Cadascuna de les fotografies presentades al concurs pot guanyar un sol premi i/o menció
especial.
Les fotografies guardonades amb un dels 5 premis restaran exposades en l’exposició del
“Concurs d’Instagram de la Festa Major de l’Arboç 2018”, i rebran com a premi un diploma
commemoratiu i un premi sorpresa atorgat per la organització.
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TERCERA. Condicions de participació
a) La data límit per inserir les fotografies a Instagram serà el dia 31 d’agost de 2018 a les
23.59 h. Totes les fotografies inserides desprès d’aquesta data no entraran en concurs.
b) El concurs es obert a totes les persones majors d’edat que hi vulguin participar.
c) Cada participant pot presentar un màxim de 10 fotografies.
d) En el cas que un participant presenti més de 10 fotografies, només entraran en concurs les
10 primeres.
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SEGONA. Tema
Qualsevol fotografia captada en el transcurs dels actes programats en el marc de la Festa
Major de L’Arboç 2018, des del divendres 24 d’agost fins el dimecres 29 d’agost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERA. Objecte
L’Ajuntament de l’Arboç convoca un concurs de fotografia per seleccionar les millors
fotografies de la Festa Major de l’Arboç 2018 a través de la xarxa social Instagram.

Les fotografies guardonades amb una de les 10 mencions especials restaran exposades en
l’exposició del “Concurs d’Instagram de la Festa Major de l’Arboç 2018”, i rebran com a premi
un diploma commemoratiu.

El jurat es constituirà i reunirà a l’objecte de donar el seu veredicte. En primer lloc,
comprovarà un a un tots els treballs presentats per verificar el compliment de les
condicions establerts a les bases, i en conseqüència, pronunciar-se sobre la seva
admissió definitiva.
c. El jurat podrà declarar desert el concurs en el cas que es consideri que cap dels treballs
presentats reuneixi els mèrits suficients per ser premiat.
d. La resolució del jurat es farà pública, conjuntament amb el nom de les persones que el
composin, a la plana web municipal i als perfils oficials de les xarxes socials, sense
perjudici de la corresponent notificació als guanyadors del concurs.
e.
La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació del veredicte
del jurat i el seu caràcter d’inapel·lable.
SETENA. Criteris de valoració
Els criteris de valoració del jurat seran: la qualitat artística, l’impacte visual, la capacitat
comunicativa, la creativitat, l’originalitat, l’adequació a la temàtica i la versatibilitat per
adaptar-se a diferents formats.
VUITENA. Fotografies premiades
a.
La propietat intel·lectual de les fotografies guanyadores correspondran als autors, no
obstant, la selecció com a guanyadors comportarà sobre les fotografies la cessió
exclusiva i gratuïta en favor de l’Ajuntament de l’Arboç, de tots els drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o format.
Alhora, l’Ajuntament de l’Arboç estarà facultat per introduir alguna modificació si existeixi
alguna dificultat tècnica per la seva impressió o per introduir algun text o logotip que no
figuri inicialment en aquestes bases.
b. Les persones guanyadores es comprometen a lliurar a l’Ajuntament de l’Arboç els
originals, en format digital i en la qualitat original, de les fotografies guanyadores.
NOVENA. Publicitat
a.
La convocatòria i les bases seran publicades a la plana web municipal i a les xarxes
socials oficials de l’Ajuntament de l’Arboç.
DESENA. Acceptació de les bases
a.
El fet de participar al concurs implica el coneixement i acceptació per part de tots els
concursants de les presents bases; motiu pel qual no podran ser impugnades una vegada
formalitzada la presentació de fotografies.

Ajuntament de L'Arboç
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b.
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SISENA. Jurat
a. La selecció i concessió dels premis del concurs, es realitzarà per part del següent jurat:
President:
El senyor Alcalde-President de l’Ajuntament
Vocals:
El/la Regidor/a de Festes Populars
El/la Regidor/a de Promoció Econòmica i Turisme
Una o dues persones rellevants de la societat civil arbocenca
Secretari:
Actuarà com a secretari el tècnic de turisme municipal

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CINQUENA. Tramesa
Els participants han d’inserir les fotografies a la xarxa social Instagram amb l’etiqueta
#FMlarboç18 fent constar el seu nom i cognoms reals, data i títol de la fotografia.

b.
c.

Aquest concurs no està patrocinat, avalat, administrat ni associat per la plataforma digital
Instagram.com. Tots els participants accepten que és l’Ajuntament de l’Arboç qui gestiona
aquest concurs i que Instragram.com no hi té cap responsabilitat.
Els òrgans competents, en cada cas, restaran facultats per resoldre els dubtes que es
presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre del concurs, en tot el no previst en
aquestes bases.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t

Vist l'informe emès pel departament de serveis socials de data 24 de juliol de 2018,
favorable a l’atorgament d’un ajut de 270,66 €, per cobrir l’alta del subministrament
d’aigua, a aigües de Tomoví, de la Sra. D.U.G.;
Vist l’informe del Departament d’Intervenció de data 31 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.
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.

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018

EXP. NÚM. 1978/2018. ATORGAMENT AJUT SOCIAL D'URGÈNCIA A D.U.G. PER
ALTA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’Arboç, a 10 de juliol de 2018

Primer.- Atorgar un ajut a D.U.G., per un import de 270,66 €, per tal de donar d’alta el
comptador de l’aigua.
Segon.- Procedir a efectuar el pagament al número de compte
ES33-0182-3994-01-0201626576 BBVA, en concepte ALTA ABON. 36896 D.U.G.
Tercer.- Aprovar la despesa total que anirà a càrrec de la partida 18.04.2310.48000
del pressupost de la Corporació.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada.

EXP. NÚM. 1432/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A A.T.

Ajuntament de L'Arboç
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La Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents
ACORDS:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'
atorgament d'un ajut de 85,33 €, en concepte de subministrament elèctric, i de
38,63 € en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte:
9589491 i període 2018/03.
Vist l' informe del Departament d'Intervenció de data 1 d’agost 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 85,33€
per tal de fer front a un rebut de subministrament elèctric, i de 38,63 € 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 85,33 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/03, per import
total de 38,63 €, 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.
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Vista la sol·licitud presentada en data 30 de juliol de 2018 (2018-E-RC-4791),
per A.T., on sol·licita un ajut social;
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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.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes

Número : 2018-0031 Data : 09/08/2018
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

