
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/35 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 / d’agost / 2018 

Durada Des de les 19:53 fins a les 20:09 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

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 34/18 DE DATA 23/08/2018
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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 34/18 de data 23 d'agost de 2018.
 
 
S'aprova per unanimitat.

 

EXP. NÚM. 2102/2018. DESIGNACIÓ MEMBRES DE LA UNITAT TÈCNICA I DIA 
D'OBERTURA DEL SOBRE "A" CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DEL SERVEI 
DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DE MALES 
HERBES I D'ALTRES TREBALLS MUNICIPALS

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assen
timent

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 9 d’agost de 2018, ha aprovat el Plec 
de  Clàusules  Administratives  particulars  que  han  de  regir  la  contractació  del  servei  de 
conservació,  manteniment  i  neteja  de  la  via  pública  de  males  herbes  i  d’altres  treballs 
municipals.
 
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 és necessari 
procedir al seu nomenament atès que ja ha finalitzat el termini per la presentació d’ofertes i 
cal procedir a l’obertura dels sobres presentats. Així mateix, cal fixar la data de l’obertura de 
les propostes presentades.
 
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:
 
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:
 
- Eva Maria Acosta Acosta, funcionària de la Corporació adscrita al Departament d’Intervenció
 
- Enric Casellas Tetas, funcionari de la Corporació adscrit al Departament d’Informàtica
 
-  Isabel  Blasón Berdasco, secretària-Interventora accidental  de l’ajuntament de l’Arboç,  la 
qual actuarà també com a secretària de la unitat.
 
Segon.- Fixar el dilluns dia 10 de setembre de 2018, a les 13:00 hores del matí, 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.
 
Quart.- Donar publicitat del present acord al Perfil del Contractant de la pàgina web municipal.

Ajuntament de L'Arboç

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



 

 

 

EXP. NÚM. 2452/2017. APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS D'AJUTS 
INDIVIDUALITZATS A LES FAMÍLIES EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES 
DESFAVORIDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT CURS ESCOLAR 
2018-2019

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assen
timent

Antecedents

 
1. El Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de l’Arboç, vol regular els ajuts individuals 
per  a famílies socioeconòmiques desfavorides per  a l’adquisició de llibres de text  escolar 
2018/19, per garantir la igualtat d’oportunitats entre els alumnes i col·laborar amb les famílies 
que pateixen els efectes de la crisi econòmica actual.

 
2.  En  data  7  gener  de  2018,  s’elaboren  les  bases  generals  per  a  l’atorgament  d’ajuts 
individualitzats a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a l’adquisició de 
llibres de text per al curs escolar 2018/19, a fi i efecte de garantir l’esmentat dret per a tots els 
nens i nenes del municipi independentment de la seva situació econòmica i social.

 
3. En data 8 de gener de 2018 el  departament d’intervenció de l’ajuntament,  autoritza la  
despesa  de  6.000,00€  a  l’aplicació  pressupostària  18.04.2310.48000  ASSISTENCIAL 
SOCIAL PRIMÀRIA – ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS.

 
4. En data 1 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Arboç, aprova 
les  bases  generals  reguladores  per  a  l’atorgament  d’ajuts  individualitzats  a  famílies  en 
situacions socioeconòmiques desfavorides  per  a l’adquisició de llibres de text  per  al  curs 
escolar 2018/19.

 
5. En data 10 de maig de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Arboç, aprova 
la convocatòria per atorgar les subvencions d’ajuts individualitzats a famílies en situacions 
socioeconòmiques  desfavorides  per  a  l’adquisició  de  llibres  de  text  per  al  curs  escolar 
2018/19.

 
Fonaments de dret

 
1. D’acord amb l’article 23 de la llei de subvencions 38/2003, de 17 de novembre respecte els 
requisits de convocatòria per a l’atorgament de subvencions, el procediment per la concessió 
de  subvencions  s’inicia  sempre  d’ofici  mitjançant  la  convocatòria  aprovada  per  l’òrgan 
competent, i tindrà el contingut en ell establert, que desenvoluparà el procediment per a la  
consecució  de la  subvenció  convocada d’acord  amb els  principis  de la  Llei  39/2015,  d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 
Per  tot  l’anterior  l’Alcaldia  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l’adopció  dels  següents 
ACORDS:
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Primer. Aprovar l’Annex 1 per atorgar subvencions d’ajuts individualitzats a les famílies en 
situacions socioeconòmiques desfavorides  per  a l’adquisició de llibres de text  per  al  curs 
escolar  2018/19,  que  han  presentat  sol·licitud  en  el  termini  establert,  junt  amb  la 
documentació requerida, i s’han pogut valorar. 

 
Segon. - Aprovar l’import inicial de la primera valoració per import de 3.234,87 € a l’aplicació 
pressupostària  18.04.2310.48000  ASSISTENCIAL  SOCIAL  PRIMÀRIA  –  ATENCIONS 
BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS.

 
Tercer.- Notificar  l’acord a  les  famílies  interessades mitjançant  escrit  personalitzat  segons 
resolució.

 
VEURE ANNEX 1 

 

 

EXP. NÚM. 2048/18. RECTIFICACIÓ PER ERROR MATERIAL ATORGAMENT 
SERVEI TELEASSISTÈNCIA A M.D.P.A.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, de 9 d’agost de 2018, es va 
aprovar una ajuda pel servei de teleassistència a la senyora M.D.P.A. 

Atès  que  s’han  detectat  diversos  errors  materials  en  la  redacció  de  la 
proposta, per la qual cosa i d’acord amb l’article 105.2 de la Llei de règim 
jurídic  de  les  administracions  públiques  i  procediment  administratiu  comú, 
30/1992, de 26 de novembre, “les administracions públiques podran rectificar 
en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  instància  dels  interessats,  els  errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 

Vist  l'informe d'Intervenció de data 23 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.- Rectificar les errades materials detectades a la proposta inicial:

Allà on diu:
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€;

Ha de dir:
Atès  que  el  100%  del  total  del  servei  de  teleassistència  és  de  24,18  € 
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mensuals, amb caràcter vitalici, sent el cost anual de 290,16€;

Allà on diu:
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.
Ha de dir:
Atorgar a la senyora M.D.P.A., un ajut de 24,18€ mensuals, corresponents al 
100% del cost total del servei de teleassistència domiciliaria.

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

 

EXP. NÚM. 154/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A M.C.L.P.

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 3 d’agost de 2018 (2018-E-RC-4855) per M.C.L.P., on 
sol·licita un ajut social;
 
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de 
18,43€ en concepte de subministrament elèctric.
 
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 20 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.C.L.P., per un import de 18,43 € per tal de  
fer front un rebut de subministrament elèctric.
 
Segon.- Efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament elèctric per un 
import total de 18,43€ a Càritas l'Arboç.
 
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.
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B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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