
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/32 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 9 / d’agost / 2018 

Durada Des de les 19:21 fins a les 20:04 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 NO

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

46634761F SUSANA BAYO MORALES SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. ALFONS RIBAS PEREZ:
«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 31/18 DE DATA 02/08/2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de 
Govern Local 31/18 de data 2 d'agost de 2018.
 
 
S'aprova per unanimitat.

 

EXP. NÚM.1598/2018. SUSPENDRE L'EXPEDIENT DE REVISIÓ D'OFICI

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

1. L’Ajuntament de l’Arboç, en data 23 de febrer de 2006, va adoptar un acord pel qual es 
procedia  al  nomenament  del  Sr.  J.C.R.,  amb  DNI:  ----2732L,  com  a  personal  laboral 
permanent, oficial de segona de la Brigada d’obres municipal, Grup E.
 
2. El Sr. J.C.R., amb DNI: ----2732L, en data 17 de maig de 2018, presenta una instància 
demanant  l’expedient  del  seu  nomenament  com a  personal  laboral  permanent,  oficial  de 
segona de la Brigada d’obres municipal, Grup E. 
 
3.  Posteriorment,  un  cop  revisat  l’expedient  de  nomenament  del  Sr.  J.C.R.,  amb  DNI: 
----2732L, en data 17 de maig de 2018, des del departament de Recursos Humans es detecta  
que aquesta persona no disposa de carnet de conduir, sent aquest un requisit indispensable 
per a desenvolupar les tasques del  seu lloc de treball.  Tanmateix, a la Clàusula Segona. 
Condicions o requisits que han de reunir o complir els aspirants de les Bases per a la selecció 
mitjançant concurs lliure d’una plaça d’oficial de 2ª de la Brigada d’obres municipal, de la  
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de l’Arboç, indicava:
 
‘’Podran prendre part en el procés selectiu els que reuneixin els requisits següents, al termini  
de presentació d’instàncies:
 
a) Ser ciutadà espanyol, de qualsevol estat de la Unió Europea d’acord amb la Llei 17/1993, 
de 23 de desembre
 
b) Tenir 18 anys complerts
 
c) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic, que impedeixi l’exercici de les funcions
 
d) No trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitats previstes a la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques
 
e)  No haver  estat  separat  per  causa  d’expedient  disciplinari  del  servei  de l’Administració 
Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma. 
Serà aplicable, tanmateix, el  benefici  de la rehabilitació, sempre que l’aspirant  ho acrediti  
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mitjançant el corresponent document oficial
 
f) Estar en possessió de títol del certificat d’escolaritat
 
g) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B’’
 
4. Per providència de l’alcaldia de data 17 de juny de 2018 es va resoldre sol·licitar informes 
jurídics i tècnics al secretari interventor i a l’Inspector de la Policia Local, respectivament.
 
5. En data 20 de juny de 2018 la secretària-interventora acctal i l’inspector de Policia Local 
van emetre els  respectius  informes jurídic i  tècnic  a petició de l’alcaldia,  que consten en 
l’expedient.
 
6. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de juny de 2018, es va resoldre:
 
a) Iniciar expedient de revisió d’ofici per declara nul de ple dret l’acte pel qual es va realitzar el 
nomenament del Sr. J.C.R., amb DNI: ----2732L, com a personal laboral permanent, oficial de 
segona de la Brigada d’obres municipal, Grup E
 
b) Obrir un tràmit d’audiència de 10 dies a l’efecte de presentar al.legacions
 
c) Sol.licitar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora
 
7. Finalitzat el tràmit d’audiència, segons consta en el certificat de data 10 de juliol de 2018, 
que es troba en l’expedient no s’han presentat al.legacions.
 
8. En data 8 d’agost de 2018 la Comissió Jurídica Assessora ha presentat un requeriment de 
documentació, així com l’acord de suspensió del termini per resoldre i notificar, de conformitat 
amb l’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
 
FONAMENTS DE DRET
 
De conformitat amb l’art. 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, les administracions públiques per iniciativa pròpia o 
a  sol·licitud  d’interessat  i  previ  dictamen  favorable  del  Consell  d’Estat  o  òrgan  consultiu 
equivalent de la Comunitat Autònoma, que en el cas de Catalunya és la Comissió Jurídica 
Assessora, declararan d’ofici la nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via 
administrativa (...) en els supòsits de l’art. 67 de la mateixa llei, d’entre els quals trobem el de:
 
f) Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels que s’adquireixen 
facultats o drets quan es tingui els requisits essencials per a la seva adquisició 
 
De  conformitat  amb  l’art.  22.1.d  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el transcurs del termini màxim per a 
resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en els següents casos:
 
(...)
 
d) Quan es sol.licitin informes preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent Administració, 
pel temps que hi hagi entre la petició, que haurà de comunicar-se als interessats, i la recepció 
de  l’informe,  que  igualment  haurà  de  ser  comunicada  als  mateixos.  Aquest  termini  de 
suspensió no podrà excedir en cap cas de tres mesos. En el cas de no rebre l’informe en el  
termini indicat, continuarà el procediment.
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Suspendre  l’expedient  de  revisió  d’ofici  per  declarar  la  nul·litat  de  ple  dret  del 
nomenament del Sr. J.C.R., amb DNI: ----2732L, com a personal laboral permanent, oficial de 
segona de la Brigada d’obres municipal, Grup E, per no tenir els requisits essencials per a la 
seva  adquisició,  durant  el  temps  que  hi  hagi  entre  la  petició  de l’informe preceptiu  a  la 
Comissió Jurídica Assessora i la recepció de l’informe o fins que transcorri el termini màxim 
legal  en  aplicació  de  l’article  22.1.d) de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
Segon.-  Trametre l’expedient  a la Comissió Jurídica Assessora perquè emeti  el  preceptiu 
dictamen.
 
Tercer.-  Comunicar  a l’interessat  la petició del  preceptiu  dictamen a la Comissió Jurídica 
Assessora, així com la suspensió de l’expedient de revisió d’ofici per declarar la nul·litat de 
ple  dret  del  nomenament  del  Sr.  J.C.R.,  amb  DNI:  ----2732L,  com  a  personal  laboral 
permanent,  oficial  de  segona  de  la  Brigada  d’obres  municipal,  Grup  E,  per  no  tenir  els  
requisits essencials per a la seva adquisició.
 
Quart.-  Contra  la  present  resolució,  en  quant  a  acte  tràmit  i  conforme  les  previsions 
contingudes en l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, no hi cap recurs en via administrativa.
 

 

EXP. NÚM. 2102/2018. APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE 
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DE MALES 
HERBES I D'ALTRES TREBALLS MUNICIPALS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

Per providència d’Alcaldia de data 09 d’agost de 2018 s’inicia expedient per tal de licitar el 
servei  de conservació,  manteniment  i  neteja  de la  via pública de males herbes  i  d’altres 
treballs municipals i que són competència de l’Ajuntament de l’Arboç, mitjançant procediment 
obert simplificat abreujat, 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 5 mesos, sense possibilitat de pròrroga.
 
·         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 09 d’agost 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 09 d’abril de 2018, en el que s’estableix que en l’aplicació  
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pressupostària  18.07.1630.22799  NETEJA  VIÀRIA  –  CONTRACTE  PRESTACIÓ  DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT, no existeix consignació suficient per autoritzar la despesa, amb 
la qual cosa, haurà d’anar a càrrec de la bossa de vinculació jurídica 16-2.. 
 
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:
 
PRIMER.-  Aprovar  l’expedient  de  licitació  i  contractació,  mitjançant  procediment  obert 
simplificat abreujat, amb una durada de 5 mesos, sense possibilitat de prorrogar el contracte, 
per  la  concertació  amb  l’empresa  que  resulti  adjudicatària,  de  la  gestió  del  servei  de 
conservació,  manteniment  i  neteja  de  la  via  pública  de  males  herbes  i  d’altres  treballs 
municipals i que són competència de l’Ajuntament de l’Arboç.
 
SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el 
contracte de gestió del servei de conservació, manteniment i neteja de la via pública de males 
herbes  i  d’altres  treballs  municipals i  que  són  competència  de  l’Ajuntament  de  l’Arboç i 
anunciar la licitació atorgant un termini de 10 dies hàbils següents a la publicació de l’anunci  
de la licitació al perfil del contractant, per presentar les pliques corresponents. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 32.490,92€ (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació 
pressupostaria  18.07.1630.22799  NETEJA  VIÀRIA –  CONTRACTE  PRESTACIÓ  DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.
 
 
 

 

EXP. NÚM. 1920/2018. DECLARAR DESERT PER FALTA DE LICITADORS LA 
LICITACIÓ DE L'OBRA MILLORA I REPARACIÓ DE LES FUSTERIES 
EXTERIORS D'ALUMINI DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

Per resolució de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2018, s’acorda l’aprovació de 
l’expedient  per  la  contractació  de  l’obra  de  millora  i  reparació  de  les  instal·lacions  del 
Poliesportiu municipal,mitjançant procediment obert simplificat abreujat. 
 
Mitjançant publicació en el Perfil del contractant, el dia 20 de juliol de 2018 s’obre un termini  
de 10 dies hàbils per la presentació d’ofertes. 
 
Durant el termini de presentació d’ofertes, el qual va finalitzar el dia 3  d’agost 
de 2018, no se n’han presentat cap per prendre par a la licitació de referència.
 
És per tot això, que es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 
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ACORDS:
 
Primer.- Declarar desert per falta de licitadors el procediment per la contractació de l’obra de 
millora i reparació de les instal·lacions del Poliesportiu municipal.
 
Segon.- Publicar aquest acord al Perfil de contractant de l’Ajuntament de l’Arboç.
 
 
 

 

EXP. NÚM. 1924/18. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 I ÚNICA, DE 
LES OBRES DE LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DEL CARRER PARE 
FERRAN.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

 
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 15 de desembre de 
2017, va acordar la concessió de les subvencions excepcionals 2017 del 
Serveis d’Assitència Municipal (SAM). Va concedir a l’Ajuntament de l’Arboç la 
subvenció per la renovació de la xarxa d’aigua potable del Carrer Doctor Pare 
Ferran, de 23.081,35€ (95% del pressupost de l’actuació 24.296,15€).
 
 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 247/18 de 6 de març de 2018, es va resoldre 
contractar a SOREA SAU, amb CIF. A08146367, per realitzar les obres de 
renovació de la xarxa d’aigua potable al Carrer Doctor Pare Ferran, per import 
de 24.296,16€ (IVA inclòs). En l’esmentada resolució es va aprovar la 
despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució d’aquests treballs amb 
càrrec a l'aplicació 18.05.1610.61100 a través de la bossa vinculació jurídica 
16-6 del Pressupost vigent.
 
 
 
Lliurada certificació d’obra per SOREA SA, en relació als treballs executats en 
les obres de renovació de la xarxa d’aigua del Carrer Pare Ferran les dades 
de la qual són les següents:
 
 
 
- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 i ÚLTIMA mes de JULIOL 2018
 
- REGISTRE D’ENTRADA: 2018-E-RE-2018 de 19/07/2018
 
- IMPORT TOTAL: 22.808,38€ (vint-i-dos mil vuit cents vuit euros amb 

Ajuntament de L'Arboç

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



 

trenta-vuit cèntims) (IVA inclòs).
 
 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 1 d’agost de 2018.
 
 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
 
 
 
ACORDS:
 
 
 
Primer.- Aprovar la Certificació d’Obra núm. 1 i única dels treballs executats 
en les obres de renovació de la xarxa d’aigua del Carrer Pare Ferran:
 
 
 
- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 i ÚLTIMA mes de JULIOL 2018
 
- REGISTRE D’ENTRADA: 2018-E-RE-2018 de 19/07/2018
 
- IMPORT TOTAL: 22.808,38€ (vint-i-dos mil vuit cents vuit euros amb 
trenta-vuit cèntims) (IVA inclòs).
 
 
 
Segon.- Aprovar la despesa que anirà a càrrec de la partida 
18.05.1610.61100, del pressupost de l’exercici 2018.
 
 
 
Tercer.- Notificar el present acord a SOREA SA i comunicar-lo al Departament 
d’Intervenció als efectes pertinents.
 

 

EXP. NÚM. 1906/18. APROVAR EL PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE 
MOLINER DE L’ARBOÇ, ENCARREGAR AL CCBP L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ I 
DESIGNAR AL RESPONSABLE TÈCNIC.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

 
1. ANTECEDENTS
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El  Consell  d’Alcaldes,  en  sessió  1/2017  de  17  de  gener,  va  establir 
definitivament els imports de la inversió al Pla de Camins comarcals, per a les 
anualitats 2016-2019, aprovats per la Junta de Govern 2/2017 del  Consell 
Comarcal.  Aquest any 2018 correspon al l'Ajuntament de l'Arboç l'import de 
2.500,00 €.
 
 
 
A petició de l’Alcaldia, els Serveis Tècnics municipal han redactat «Memòria 
valorada per l’arranjament i millora dels camins municipals de l’Arboç, Pla de 
camins comarcals 2018, Camí de Moliner». Les actuacions previstes en la 
memòria  són  resoldre  escorrenties  puntuals,  conduint  l’aigua  al  punt  de 
sortida natural. L’actuació té un cost de 2.489,88€ IVA inclòs.
 
 
 
D’acord amb la base 4 de les Bases del Pla de Camins Comarcal 2016-2019, 
als projecte tècnics i memòries de les obres ha de constar, com a mínim, de:
 
 
 
- Memòria explicativa, en què es consideri les necessitats a satisfer (actuació 
sobre el camí), els factors de tot ordre que s'han de tenir en compte, inclòs el  
compliment  de  la  normativa  d'accessibilitat  i  la  justificació  de  la  solució 
adoptada.
 
- Valoració de riscos.
 
- Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, en què s'expressin els 
preus, els estats d'amidament i les dades necessàries per a la valoració de 
les obres.
 
- Plànol de situació a escala 1:5.000, suficientment descriptiu, on es remarqui 
el camí o els camins que s'ha de condicionar.
 
- Fotografies
 
 
 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET
 
 
 
2.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
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per la qual es transposen 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.
 
 
 
En  els  projectes  d'obres  de  primer  establiment,  reforma o  gran  reparació 
inferiors a 500.000 euros de pressuposat base de licitació, IVA exclòs, i per 
als  restants  projectes  enumerats  en  l'article  232  de  la  LCSP,  es  podrà 
simplificar,  refondre  o  fins  i  tot  suprimir,  algun  o  alguns  dels  documents 
anteriors en la forma que en les normes de desenvolupament de la LCSP es 
determini,  sempre que la documentació resultant  sigui  suficient  per  definir,  
valorar i executar les obres que comprengui. Solament podrà prescindir-se de 
l'Estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en els casos 
en què així estigui previst en la normativa específica que la regula.
 
 
 
Article 231 de la LCSP, la competència per l’aprovació de projectes correspon 
a l’òrgan de contractació.
 
 
 
2.2 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
 
 
 
L’article  12  del  ROAS  estableix  la  classificació  de  les  obres  ordinàries  a 
l’efecte de l’elaboració dels projectes corresponents, segons el seu objecte i la 
naturalesa.
 
 
 
L’article  35  del  ROAS  estableix  que  per  a  les  obres  de  conservació  i  
manteniment,  han  de  ser  objecte  d’un  pressupost,  i,  si  s’escau,  d’una 
documentació anàloga a la de les de reparacions menors, llevat dels casos en 
què, per característiques especials, no siguin susceptibles d’integrar-se en un 
pressupost i siguin executades directament per l’administració amb càrrec a 
les consignacions lliurades per a aquests fins. 
 
 
 
2.3 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 
 
 
D’acord amb l’article 21.1.o l’Alcalde és l’òrgan competent per l’aprovació de 
projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o 
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concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 
 
 
2.4 D’acord amb el cartipàs municipal aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió extraordinària de 29 de juny de 2015, la competència per la aprovació 
del projectes d’obres queda delegada a la Junta de Govern Local.
 
 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
 
 
 
ACORDS:
 
 
 
Primer.- Aprovar la «Memòria valorada per l’arranjament i millora dels camins 
municipals de l’Arboç, Pla de camins comarcals 2018, Camí de Moliner»,  per 
la resolució d’escorrenties puntuals per reconduir l’aigua al punt de sortida 
natural. L’actuació té un cost de 2.489,88€ IVA inclòs.
 
 
 
Segon.- Encarregar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  l’execució  de 
l’arranjament del Camí de Moliner, d’acord amb la memòria.
 
 
 
Tercer.- Designar  com a responsable  tècnics  de l’Ajuntament  de  l’Arboç a 
l’arquitecta Municipal, Sra. Montserrat Sandoval Sarrias.
 
 
 
Quart.- Traslladar el present acord i la memòria aprovada al Consell Comarcal 
del Baix Penedès.
 
 
 
Cinquè.-  Comunicar  el  present  acord  al  Departament  d’Intervenció  i  al  de 
Secretaria als efectes escaients.
 

 

EXP. NÚM. 2040/2018. APROVACIÓ SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PROGRAMA 
GARANTIA JUVENIL 2018

Favorable Tipus de votació: 
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Unanimitat/Assentiment

 
Fets:

 
 

 
1.         En data 26 de juliol de 2018, es va publicar en el DOGC NÚM. 7672 (26/07/2018) la  

RESOLUCIÓ TSF/ 1779/2018, de 16 de juliol per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 

2018, per la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació  en pràctiques 

de persones joves beneficiàries del Programa Garantia Juvenil a Catalunya. 

 
 

 
Fonaments de dret:

 
 

 
1.         L’Ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per 

a  la  concessió  de  subvencions  destinades  a  incentivar  la  contractació  en  pràctiques  de 

persones joves beneficiàries del Programa Garantia Juvenil a Catalunya.

 
 

 
2.         Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol per la qual s’obre la convocatòria, per l’any 

2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques 

de joves beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

 
 

 
Per tant, proposo a la Junta de Govern de la Corporació l’adopció dels següents 

 
ACORDS:

 
 

 
Primer.- Aprovar tres memòries del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 perquè 

tres joves beneficiaris del  programa Garantia Juvenil  puguin gaudir  d’aquesta subvenció i  

desenvolupin els seus coneixements en l’Administració pública de l’Ajuntament de l’Arboç.  
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Segon.- Sol·licitar la subvenció per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la 

contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil 

2018 a Catalunya.

 
 

 
Tercer.- Notificar els presents acords a departament de Secretària, departament del SOM de 

l’Ajuntament i als efectes pertinents.

 

 

EXP. NÚM. 2082/2018. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
L'ARBOÇ I L'ENTITAT CULTURAL BALL DE DIABLES I DRAC DE L'ARBOÇ PER 
DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS CULTURALS ORGANITZATIVES DURANT 
LA FESTA MAJOR 2018

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Asse
ntiment

L’Ajuntament de l’Arboç està interessat en donar suport i contribuir a la consolidació 
de les diverses activitats que l’entitat cultural Ball de Diables i Drac de l’Arboç 
realitza,  per  la  seva  complementarietat  i  participació  en  els  diferents 
programes culturals i socials al nostre municipi durant els actes de la Festa 
Major 2018 
 
Vist  l’informe  d’Intervenció  de  data  9  d’agost  de  2018,  on  s’estableix  que  hi  ha  crèdit 
disponible per fer front amb aquesta despesa.
 
Vist l’art. 86.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, el qual disposa que les administracions públiques podran celebrar  
acords, pactes, convenis i contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre 
que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni  versin sobre matèries no susceptibles de 
transacció i tinguin per objecte satisfer d’interès públic que tenen encomanat.
 
Es per tot això, que proposo la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS
 
Primer.- Aprovar el  conveni,  que es transcriu en l’annex adjunt  a aquesta proposta, entre 
l’Ajuntament de l’Arboç i  l’entitat cultural Ball de Diables i Drac de l’Arboç per  la 
seva complementarietat  i  participació en els diferents programes culturals i 
socials al nostre municipi durant els actes de la Festa Major 2018.
 
Segon.- Aprovar  la  despesa  de  17.908,00€  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària 
48.01.3340.48900  Promoció  Cultural  –  Altres  transferències  a  famílies  i  institucions  del 
Pressupost per a l’exercici 2018.
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Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni i demés documents 
oportuns per a l’efectivitat del present acord.
 
Quart.- Notificar aquest acord a  l’entitat cultural Ball de Diables i Drac de l’Arboç i 
comunicar-lo al Departament d’intervenció.
 
 
Joan Sans i Freixas
 
L’ALCALDE
 
 
ANNEX
 
CONVENI  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  BANYERES  DEL  PENEDÈS  I 
L’ENTITAT  CULTURAL  BALL  DE  DIABLES  I  DRAC  DE  L’ARBOÇ  PER 
REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT A 
LES ACTIVITATS CULTURALS ORGANITZADES DURANT ELS ACTES DE 
LA FESTA MAJOR 2018
 
L’Arboç, ... d’agost de 2018
 
REUNITS
 
D’una banda, el Sr. Joan Sans Freixas, alcalde-president de l’Ajuntament de 
l’Arboç, que actua en el seu nom i representació. 
 
D’una altra part, el Sr. Julià Albornà Urpí, amb DNI 39710120E, President de 
l’Associació  Ball  de Diables i  Drac de l’Arboç amb NIF G43371947 i  amb 
domicili al C/ Major, 37 de l’Arboç.
 
Assistits per la Sra. Isabel Blason Berdasco, secretària interventora tresorera 
accidental de l’Ajuntament de l’Arboç.
 
I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats 
suficients per a formalitzar el present conveni, 
 
MANIFESTEN
 
PRIMER.- Que l’entitat cultural Ball de Diables i Drac de l’Arboç és una entitat 
sense  ànim  de  lucre  que  vetlla  per  la  conservació  i  difusió  de  la  cultura 
popular. 
 
SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la 
consolidació de les diverses activitats que l’entitat cultural Ball de Diables i 
Drac de l’Arboç realitza, per la seva complementarietat i participació en els 
diferents programes culturals i socials al nostre municipi durant els actes de la 
Festa Major 2018. En aquest marc, i dins de les seves accions, es contempla:
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• Intervindrà en la Festa Major: 
• en la cercavila del dissabte a la tarda amb l’actuació del Ball de Diables 

i Drac de l’Arboç, el dia 25 d’agost
• en les matinades del diumenge al matí, el dia 26 d’agost
• en la cercavila del diumenge al matí amb l’actuació del Ball de Diables i 

Drac de l’Arboç, el dia 26 d’agost
• en  la  cercavila  del  diumenge  a  la  tarda  amb l’actuació  del  Ball  de 

Diables i Drac de l’Arboç, el dia 26 d’agost
• en  la  realització  de  la  Carretillada  de  Festa  Major  de  diumenge  al 

vespre, el dia 26 d’agost
• en la cercavila del dilluns al matí amb l’actuació del Ball de Diables i 

Drac infantil de l’Arboç, el dia 27 d’agost 
• en la cercavila del dilluns a la tarda amb l’actuació del Ball de Diables i  

Drac infantil de l’Arboç, el dia 27 d’agost
 
TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
regula  els  supòsits  i  la  forma  de  l’atorgament  de  subvencions  de 
l’Administració pública.
 
Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció l’entitat cultural  
Ball  de Diables i  Drac de l’Arboç, les parts signants subscriuen el present 
conveni, d’acord amb les següents
 
 
 

CLÀUSULES
 

 
 
PRIMERA.- Objecte i finalitat
  
L’entitat cultural Ball de Diables i Drac de l’Arboç realitzarà les actuacions :
 

• Intervindrà en la Festa Major: 
• en la cercavila del dissabte a la tarda amb l’actuació del Ball de Diables 

i Drac de l’Arboç, el dia 25 d’agost
• en les matinades del diumenge al matí, el dia 26 d’agost
• en la cercavila del diumenge al matí amb l’actuació del Ball de Diables i 

Drac de l’Arboç, el dia 26 d’agost
• en  la  cercavila  del  diumenge  a  la  tarda  amb l’actuació  del  Ball  de 

Diables i Drac de l’Arboç, el dia 26 d’agost
• en  la  realització  de  la  Carretillada  de  Festa  Major  de  diumenge  al 

vespre, el dia 26 d’agost
• en la cercavila del dilluns al matí amb l’actuació del Ball de Diables i 

Drac infantil de l’Arboç, el dia 27 d’agost 
• en la cercavila del dilluns a la tarda amb l’actuació del Ball de Diables i  

Drac infantil de l’Arboç, el dia 27 d’agost
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SEGONA.- Beneficiari
  
2.1 Requisits
 
S’ha comprovat que l’entitat cultural Ball de Diables i Drac de l’Arboç no és 
deutor per cap concepte de l’Ajuntament de l’Arboç i que, per tant, compleix 
els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
Subvencions, per a ser beneficiària d’una subvenció pública.
 
2.2 Obligacions
 
L’entitat cultural Ball de Diables i Drac de l’Arboç es compromet a adoptar les 
mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de 
les  activitats  objecte  d’aquest  conveni,  mitjançant  la  publicació  en  tot  el 
material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Arboç”, 
juntament  amb  el  seu  logotip,  d’acord  amb  les  normes  gràfiques  que  té 
establertes  aquest  Ajuntament  i  justificar  la  subvenció  en  els  termes 
especificats en la clàusula cinquena. 
 
L’entitat cultural Ball de Diables i Drac de l’Arboç es compromet, pel bé dels 
veïns de l’Arboç, a tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el 
dia i l'hora amb altres activitats,  per aquest motiu, es demana consultar el 
calendari d'activitats ja previstes en el municipi.
 
TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions
 
Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. 
En  qualsevol  cas,  conjuntament  amb  altres  subvencions,  les  quantitats 
atorgades no podran excedir  el  cost  total  de les  actuacions objecte  de la 
subvenció. 
 
QUARTA.- Import i forma de pagament
 
L’Ajuntament de l’Arboç subvenciona a l’entitat cultural Ball de Diables i Drac 
de l’Arboç per a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest 
conveni,  amb  la  quantitat  de  DISSET  MIL  NOU-CENTS  VUIT EUROS 
(17.908,00 €), a càrrec  de l’aplicació  pressupostària  18.01.3340.48900 del 
pressupost vigent.
 
Aquesta  quantitat  serà  abonada  per  transferència  bancària  al  número  de 
compte  que  faciliti  l’entitat,  en  un  termini  de  20  dies  des  de  la  signatura 
d’aquest conveni, regulador de la concessió de la subvenció de la següent 
manera:
 
-       90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió, 
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a 
l’art. 126.3 del ROAS.
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-       10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea 
d’Intervenció de l’Ajuntament.  
 
El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari 
de l’Annex 2. 
 
CINQUENA.- Forma de justificació i termini 
 
Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni 
s’hauran de justificar com a data màxima el 31 de desembre de 2018.
 
L’entitat cultural esmentada haurà de presentar justificants que acrediten la 
realització  de  les  activitats  objecte  d’aquesta  subvenció,  així  com  el 
compliment de la finalitat que determina la concessió de la mateixa, omplint el 
quadre de l’Annex 3. No obstant, els justificants estaran a disposició de la 
intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.
 
Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no 
destina cap quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per 
tant, la totalitat de la subvenció es correspon amb les despeses derivades de 
les seves activitats, omplint el document de l’Annex 4.
 
SISENA.- Règim jurídic aplicable 
 
En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que 
continguin  les  Bases  d’Execució  del  Pressupost  per  a  l’exercici  2018  i  la 
normativa aplicable de la Llei General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic 
i  del  Procediment  Administratiu  Comú,  en  matèria  de  procediment,  i  el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Administracions Públiques, en 
tot allò que no sigui contrari a la Llei general de Subvencions.
 
En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el 
lloc i data esmentats a l’encapçalament. 
 
 
 
L’Alcalde de l’Ajuntament de l’Arboç                              El President de l’entitat 
cultural 
 
                                                                                       Ball  de  Diables  i  Drac  de 
l’Arboç
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Joan Sans Freixas                                                       Julià Albornà Urpí
 
 
 
 
 
 
 

La secretària interventora tresorera accidental de
 

l’Ajuntament de l’Arboç
 

 
 

 
 

 
 

Isabel Blason Berdasco
 
 
 

 

EXP. NÚM. 2053/18. SOL·LICITUD INCLUSIÓ SOCIAL AL PROGRAMA 
D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL D'URGÈNCIA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol.licitud d’inclusió al Programa Comarcal d’Acolliment Residencial 
d’Urgència  per  una problemàtica  familiar  que ha derivat  en  elevat  risc  de 
desnonament de la Sra. N.C.S.. 

Davant la manca d’habitatge a curt termini per desnonament i la impossibilitat 
d’accedir a un altre habitatge, es considera necessari que la família es pugui  
acollir  temporalment  al  Pis  d’Urgència  de  l’Arboç  fins  que  es  resolgui 
l’expedient de Sol·licitud d’entrada a la Mesa d’Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, i se li adjudiqui un habitatge.

Vist  l'informe  social  emès  pel  departament  de  serveis  socials,en  data  2 
d’agost de 2018, on informa FAVORABLEMENT a l’acolliment temporal de la 
Sra. N.C.S., i el seus fills menors d’edat, en el pis que l’Ajuntament de l’Arboç 
té arrendat per utilitzar-lo com habitatge d’acolliment residencial d’urgència. 
En l’esmentat  informe estipula que el  termini  de duració serà entre 6 o 8 
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mesos, iniciant-se el dia 21 de setembre de 2018.

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

Primer.- Aprovar l'acolliment temporal de la Sra. N.C.S. i els seus fills menors 
d’edat, en el pis que l’Ajuntament de l’Arboç té arrendat per utilitzar-lo com 
habitatge d’acolliment residencial d’urgència, des del dia 21 de setembre de 
2018 fins a un termini de 6 o màxim 8 mesos. 

Segon.- Complir les obligacions següents:

a)Efectuar les oportunes gestions administratives i/o judicials i/o de qualsevol 
altre ordre necessàries per a modificar la situació que ha provocat l'acolliment 
sol·licitat. 

b)No  permetre  l'ús  de  les  instal·lacions  de  l'allotjament  a  persones  no 
autoritzades  per  l'Ajuntament  de  l'Arboç,  independentment  del  tipus  de 
parentiu o relació que tingui amb elles.

c)Usar amb tota diligència i cura els elements comuns de l'immoble com són: 
l'escala, portal i, en general, del que serveixi per a l'aprofitament i gaudi de les 
instal·lacions de l'allotjament.

d)Observar les normes de conducta de bon veïnatge, no alterant l'ordre de 
convivència a través de conductes que pertorbin l'assossec de la resta de 
persones usuàries o veïnat.

e)No introduir a l'allotjament cap mobiliari ni estris domèstics, permetent-se 
únicament els d'ús personal, sense autorització prèvia.

f)No  emmagatzemar  materials  antihigiènics  i/o  perillosos.  Es  prohibeix 
expressament la tinença d'armes.

g)Comunicar  al/la  professional  de  referència  qualsevol  desperfecte  o 
necessitat  d'arranjament  o  millora  de  les  instal·lacions,  prohibint-se 
expressament  qualsevol  intervenció  en  aquest  sentit  sense  la  seva 
autorització prèvia.

h)La persona usuària es responsabilitzarà de les despeses generades per un 
mal  ús  del  habitatge  (mobiliari,  electrodomèstics,  instal·lacions  de 
subministraments, parets, portes, etc.) 

i)En el cas que durant l'estada es produeixin abusos en el consum d'aigua, 
llum i/o butà, amb una facturació per sobre del 30% de la mitjana habitual de 
consum, aquest sobrecost es repercutirà en el sol·licitant.
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j)Permetre l'accés a l'allotjament al personal dels SSB (educadora social) o a 
altres persones autoritzades per aquest: Treballadora Familiar dos tardes a la 
setmana.

k)No desenvolupar a l'allotjament cap activitat lucrativa

l)No  fer  còpia  de  les  claus  de  l'allotjament  ni  prestar-se-les  a  una  altra 
persona. En finalitzar l'estada s'hauran de lliurar les claus al professional de 
referència, el mateix dia que s'abandoni el servei..

m)No empadronar-se, ni  el  titular  ni  cap altra persona, al  Padró Municipal 
d'Habitants amb el domicili de l'allotjament de referència. 

n)No comunicar la ubicació del pis a cap persona aliena als Serveis Socials, 
ni  donar  aquesta  adreça  per  ser  utilitzada  per  Correus,  empreses  de 
paqueteria, bancs, etc.

o)Altres obligacions derivades de la situació que dóna lloc a l'acolliment

Tercer.- L’incompliment  del  termini  de  finalització  de  l’acolliment  o  de  les 
obligacions del punt anterior comportarà la suspensió l’extinció de l’acolliment 
i l’exclusió de qualsevol ajuda o subvenció atorgada per part de l’Ajuntament 
de l’Arboç. 

Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i comunicar-ho als 
Serveis Socials Municipals. 

 

EXP. NÚM. 2048/2018. AJUT SERVEI TELEASSISTÈNCIA M.D.P.A.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Vist  la  sol·licitud presentada en data 3 d’agost  de 2018 (2018-E-RC-4846) per la 
senyora M.D.P.A., on demana un ajut per la teleassistència al seu domicili en l'Arboç;
 
Dins del conveni que es té amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de 
serveis socials esta inclòs la tramitació del servei de Teleassistència, després que 
s'aproven en junta de govern les propostes presentades per la treballadora social 
s'informa al CCBP perquè des d'aquest organisme es trameti la sol·licitud a la Creu 
Roja,  posteriorment  i  de  forma  trimestral  es  passa  a  l'ajuntament  la  factura 
corresponent per realitzar el pagament d'aquest servei.
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Vist que en la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 3 de març de 2010, 
es  van  aprovar  les  Bases  per  la  concessió  d'ajuts  al  servei  de  teleassistència 
domiciliaria.

Vist el barem fixat en les bases aprovades per l'ajuntament que regulen l'atorgament 
d'aquests ajuts, i vist informe de serveis socials, favorable a l'atorgament del 100% 
del total del cost pel servei de teleassistència.
 

 
Atès que el 50% del total del servei de teleassistència és de 12,09 € mensuals, amb 
caràcter vitalici, sent el cost anual de 145,08€;
 

 
Vist  l'informe d'Intervenció de data 6 d’agost de 2018, on s'estableix que existeix 
crèdit disponible a l'aplicació pressupostària 18.04.2310.48000 per fer front aquesta 
despesa;
 

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

Primer.- Atorgar a la senyora M.D.P.A., un ajut de 12,09€ mensuals, corresponents al 
50% del cost total del servei de teleassistència domiciliaria.
 

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

 

 

EXP. NÚM. 1722/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A M.A.M.

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  2  de juliol  de  2018 (2018-E-RC-4322)  per 
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M.A.M., on sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un 
ajut de 127,75€ en concepte de subministrament elèctric i 26,08 € per gas.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 2 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 M.A.M., per un import de 127,75 € per 
tal de fer front un rebut de subministrament elèctric i 26,08 per un rebut de gas.
Segon.-  Efectuar  el  pagament  de  les  mencionades  factures  de  subministrament 
elèctric i gas, per un import total de 153,83€ a Càritas l'Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.

 

EXP. NÚM. 1976/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A M.A.M., PER 
CASAL D'ESTIU

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 30 de març de 2012, va 
aprovar les Bases per la Concessió de Prestacions d' Urgència Social, i donat 
que actualment hi ha una persona que ha presentat sol·licitud per acollir-se a 
aquestes  bases,  i  un  cop  derivades  als  Serveis  Socials  del  municipi,  la 
treballadora social ha procedit a realitzar la valoració pertinent a la sol·licitant. 

Atès que en data 20 de juny de 2012, l'  Ajuntament de l'  Arboç signa un 
conveni  de  col·laboració  entre  l'  Ajuntament  de  l'  Arboç  i  Càrites,  on  es 
comprometen  a  col·laborar  amb  aquesta  corporació,  fent  una  aportació 
dinerària a favor de l'Ajuntament perquè es destini  a donar suport al  Fons 
Social. 

Vista la sol·licitud presentada en data 24 de juliol de 2018 (2018-E-RC-4693), 
per M.A.M., on sol·licita un ajut social;

Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  on  es  considera 
necessari cobrir una part del cost del monitor de suport al Casal d’Estiu de 
Coma-ruga, per l’assistència dels fills de la família amb grau de discapacitat, 
per un import de 339,01 €; 

Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 2 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:
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Primer.-  Aprovar  l’atorgament  d'un  ajut  social  a  M.A.M.,  per  un  import  de 
339,01€, per tal de fer front una part del cost del monitor de suport al Casal 
d’Estiu dels fills menors de la família. 

Segon.- Aprovar efectuar el pagament a l’Associació Trevol.

Tercer- Notificar el present acord a la persona interessada.

 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes
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