Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/40

La junta de govern local

Ordinària

Data

4 / d’octubre / 2018

Durada

Des de les 20:11 fins a les 20:27 hores

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per l'alcalde

JOAN SANS FREIXAS

Secretària-interventora actal.

ISABEL BLASON BERDASCO

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77785871D

ALFONS RIBAS PEREZ

SÍ

39693419L

GABRIEL CURIESES ESTEBAN

NO

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39688738F

JOSEP RAJA MOLINARI

SÍ

39733266F

MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS

NO

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

SÍ

39706418T

SONIA MAGRANE RUS

NO

46634761F

SUSANA BAYO MORALES

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. GABRIEL CURIESES ESTEBAN:
«TREBALL»
1. MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS:
«TREBALL»
1. SONIA MAGRANE RUS:
«TREBALL»
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 15/10/2018
HASH: 8f88a04d2e177866c960101d08accada

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 11/10/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

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

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 39/18 de data 27 de setembre de 2018.

S'aprova per unanimitat.

EXP. NÚM. 2300/2018. DESIGNACIÓ UNITAT TÈCNICA PER LA VALORACIÓ DE
LES OFERTES PRESENTADES EN LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFORMEN LA VIA PÚBLICA.
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Assen
timent

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de setembre de
2018, ha aprovat, entre altres, el Plec de Clàusules Administratives particulars
que han de regir la contractació del servei de manteniment, reparació i
conservació dels elements que conformen la via pública.
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.
Es per aquest motiu, pel qual es 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.

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

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 39/18 DE DATA 27/09/2018

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.

Suplent: Enric Casellas Tetas, administracio especial, tècnic especialista,
funcionari de la corporació adscrit al Departament d’Informàtica.
- Titular:Eva Acosta Acosta, administrativa, funcionaria de la corporació
adscrita al Departament d’Intervenció.
Suplent: Barbara Medina Riembau auxiliar administrativa, funcionaria
corporació adscrita al Departament de serveis tècnics.
- Titular: Imma Forns Gabarró, tècnica de gestió, funcionaria de la corporació
adscrita al Departament de secretaria, la qual actuarà també com a secretària
de la unitat.
Suplent: Angels Olmos Ruiz, auxiliar administrativa, funcionaria de la
corporació adscrita al Departament de secretaria, la qual actuarà també com
a secretària de la unitat.
Segon.- Fixar el dimarts dia 8 d’octubre, a les 10:30 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.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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- Titular: Isabel Blasón Berdasco, secretària-Interventora accidental de
l’ajuntament de l’Arboç.
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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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Assen
timent

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de setembre de
2018, ha aprovat, entre altres, el Plec de Clàusules Administratives particulars
que han de regir la contractació de les obres de millora i reparació de fusteria
exteriors d’alumini 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.
Es per aquest motiu, pel qual es 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.

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

EXP. NÚM. 2308/2018. DESIGNACIÓ DE LA UNITAT TÈCNICA PER LA
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES EN LA LICITACIÓ DE LES
OBRES PER LA MILLORA I REPARACIÓ DE LES FUSTERIES EXTERIORS
D'ALUMINI DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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:
- Titular: Isabel Blasón Berdasco, secretària-Interventora accidental de
l’ajuntament de l’Arboç.
Suplent: Enric Casellas Tetas, administracio especial, tècnic especialista,
funcionari de la corporació adscrit al Departament d’Informàtica.
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Així mateix, cal fixar la data de l’obertura de les propostes presentades.

- Titular:Eva Acosta Acosta, administrativa, funcionaria de la corporació
adscrita al Departament d’Intervenció.
Suplent: Barbara Medina Riembau, auxiliar administrativa, funcionaria
corporació adscrita al Departament de serveis tècnics.

Segon.- Fixar el dilluns dia 8 d’octubre, a les 10:00 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.

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

Suplent: Angels Olmos Ruiz, auxiliar administrativa, funcionaria de la
corporació adscrita al Departament de secretaria, la qual actuarà també com
a secretària de la unitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Titular: Imma Forns Gabarró, tècnica de gestió, funcionaria de la corporació
adscrita al Departament de secretaria, la qual actuarà també com a secretària
de la unitat.

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Antecedents
1 . En plena societat del coneixement són molts encara els col·lectius que pateixen
l'anomenada "fractura digital" i corren el risc de quedar en una situació de vulnerabilitat si
no se'ls facilita l'accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i
l'aprenentatge del seu ús.
2. La regidoria de Llei de Barris i ocupació vol donar continuïtat als programes del camp
7. 09. Programa contra la fractura digital del Pla de barris, a través de la realització d'un
curs d’informàtica 1.5 per a persones de més de 55 anys que viuen al del nucli antic, en
horari de tarda , com a mesura d’aprenentatge i agilitat, des del punt de vista d'accés a
les TIC.
3. El dia 10/07/2018 l'empresa Aula F7 presenta un pressupost per la impartició del curs
per persones majors de 55 anys., amb horari de tarda , i com a material formatiu 12
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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EXP. NUM. 1980/2018. APROVACIÓ CURS INFORMÀTICA NIVELL 1.5 PER A MAJORS DE 55
ANYS

ordinadors , per un import de 829,50€ exempt d’IVA més 189,00€ del material formatiu.
4. La Intervenció de l'Ajuntament amb data 13 de setembre de 2018 informa que no
existeix crèdit disponible suficient per poder dur a terme l'actuació, a l'aplicació
pressupostària 18.03.4500.22713 LLEI DE BARRIS - PROGRAMA CONTRA LA
FRACTURA DIGITAL. Amb la qual cosa, haurà d’anar a càrrec de la bossa de vinculació
jurídica 45-2.
Fonaments de dret

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, de convocatòria per l’any 2010 per a
l’atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
2. Art. 15.2 del decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2004, abans esmentada, correspon a la Comissió de Gestió de Fons de foment del
programa barris, l’aprovació de la pròrroga per finalitzar l’execució de les actuacions que
han obtingut finançament, la qual va atorgar l’esmentada pròrroga del projecte
d’intervenció integral del nucli antic a l’any 2017.
3. Els articles 17, 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
CPV. 80510000 Servei de formació especialitzada.

Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

SEGON.- Adjudicar el contracte administratiu a l'empresa Aula F7- NIF B43993047 per a
la realització d'aquesta acció formativa. Dividida en els següents temaris:
- WINDOWS: (5 hores)
- INTERNET: (10 hores)
- CORREU ELECTRÒNIC: ( 6 hores)
CURS: INFORMÀTICA 1.5 PER PERSONES MAJORS DE 55 ANYS
DIES:

HORARI:

Octubre: 23,25 i 30
Novembre: 6,8,13 i
15

HORES: IMPORT
:
Exempt
IVA
16:30h a 19:30h 21 hores 829,50€

IMPORT
MATERIAL
FORMATIU: 12
ORDINADORS
189,00€

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

1.018,50€
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PRIMER.- Aprovar la realització del curs D’INFORMÀTICA NIVELL 1.5 PER PERSONES
MAJORS DE 55., d’acord amb les següents dades, haurà d’anar a càrrec de la bossa de
vinculació jurídica 45-2.

IMPORT TOTAL

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

--------

---------

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

1.018,50€

TERCER.- Aprovar a càrrec de la bossa de vinculació jurídica 45-2. a disposició
d'aquesta actuació per import total de 1.018,50€ exempt d’IVA,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament
si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la signatura de la Resolució.

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

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

EXP. NUM. 1981/2018. APROVACIÓ CURS INFORMÀTICA NIVELL 2 PER A TOTES LES
EDATS
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Antecedents

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

Fonaments de dret

1.Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, de convocatòria per l’any 2010 per a
l’atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
2. Art. 15.2 del decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2004, abans esmentada, correspon a la Comissió de Gestió de Fons de foment del
programa barris, l’aprovació de la pròrroga per finalitzar l’execució de les actuacions que
han obtingut finançament, la qual va atorgar l’esmentada pròrroga del projecte
d’intervenció integral del nucli antic a l’any 2017.

3. Els articles 17, 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
CPV. 80510000 Servei de formació especialitzada.
Per tant, proposo a la Junta de Govern de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la realització del curs D’INFORMÀTICA NIVELL «2» PER A TOTES
LES EDATS, d’acord amb les següents dades, haurà d’anar a càrrec de la bossa de
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1 . En plena societat del coneixement són molts encara els col·lectius que pateixen
l'anomenada "fractura digital" i corren el risc de quedar en una situació de vulnerabilitat
si no se'ls facilita l'accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i
l'aprenentatge del seu ús.
2. La regidoria de Llei de Barris i ocupació vol donar continuïtat als programes del camp
7. 09. Programa contra la fractura digital del Pla de barris, a través de la realització d'un
curs d’informàtica nivell «2», per les persones que viuen al del nucli antic, en horari de
matí, com a mesura d’aprenentatge i agilitat, des del punt de vista d'accés a les TIC.
3. El dia 10/07/2018 l'empresa Aula F7 presenta un pressupost per la impartició del curs
d’informàtica , amb horari de matí , i com a material formatiu 12 ordinadors , per un
import de 829,50€ exempt d’IVA més 378,00€ del material formatiu.
4. La Intervenció de l'Ajuntament amb data 13 de setembre de 2018 informa que no
existeix crèdit disponible suficient per poder dur a terme l'actuació, a l'aplicació
pressupostària 18.03.4500.22713 LLEI DE BARRIS - PROGRAMA CONTRA LA
FRACTURA DIGITAL. Haurà d’anar a càrrec de la bossa de vinculació jurídica 45-2.

vinculació jurídica 45-2.
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu a l'empresa Aula F7- NIF B43993047 per a
la realització d'aquesta acció formativa. Dividida en els següents temaris:
- MICROSOFT WORD - PROCESSADOR DE TEXTOS ( 6 hores)
- MICROSOFT EXCEL - FULL DE CÀLCUL (11 hores)
- INTERNET (4 hores)

HORES: IMPORT:
Exempt
IVA
09:30h a 12:30h 21 hores 829,50€

IMPORT
MATERIAL
FORMATIU: 12
ORDINADORS
378,00€
1.207,50€

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

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

HORARI:

Octubre: 23,25 i 30
Novembre: 6,8,13 i
15
IMPORT TOTAL

--------

---------

1.207,50€

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

DIES:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CURS: INFORMÀTICA NIVELL 2 PER A TOTES LES EDATS.

Tercer.- Aprovar a càrrec de la bossa de vinculació jurídica 45-2. disposició d'aquesta
actuació per import total de 1.207,50€ exempt d’IVA,

CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la signatura de la Resolució.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

EXP. NÚM. 1455/2018. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DELS 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/Assenti
ment

Antecedents

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

Codi Validació: 4PX7KDPMWJTPATN25GDX5TM7N | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 15

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament
si escau.

1. El Departament d’Ensenyament de 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.

4. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Arboç, en sessió ordinària de data 5 de
JULIOL de 2018, va aprovar les bases reguladores 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.

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.

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

3. En data 5 de juliol de 2018 la intervenció de l’ajuntament autoritza la despesa de 7.500,00€
a l’aplicació pressupostària 18.03.2410.48900 PROMOCIÓ ECONÒMICA – ALTRES
TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. En data 5 juliol de 2018, s’han elaborat unes 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.

Primer. Aprovar la present convocatòria per atorgar subvencions d’ajuts de transport per a
estudiants del municipi de l’Arboç que cursin estudis universitaris a les universitats públiques,
curs 2017-2018, en el període comprés entre el 5 i el 16 de novembre de 2018.
Segon. - Consignar l’import de 7.500€ a l’aplicació pressupostària 18.03.2410.48900
PROMOCIÓ ECONÒMICA – ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS.
Tercer. - Acreditar el compliment dels requisits establerts a les bases reguladores per part
dels sol·licitants, que hauran de presentar per registre d’entrada a l’Ajuntament el model
normalitzat que constitueix l’annex I i l’annex II d’aquestes bases, així com la següent
documentació:

a) Document Nacional Identitat, NIE o Passaport en vigor.
b) Volant d’empadronament al municipi

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Per tot l’anterior es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:

c) Resguard de matrícula del curs 2017-2018
d) Comprovant de pagament de l’import de la matrícula
e) Acreditació de les notes del curs 2017-2018

EXP. NÚM. 2436/2018. DEMANDA DE PIS DE BOSSA DE PROTECCIÓ OFICIAL A
LA DIRECCIÓ DE PROGRAMES SOCIALS D'HABITATGE DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

L’equip de Tractament de Família i Infància del Consell Comarcal del Baix
Penedès, posa en coneixement d'aquesta regidoria, l'informe social de data
28 de setembre de 2018, en el que s'indica de la greu situació socio familiar i
econòmica en que es trova la família amb número d’expedient 2009/55685.
En aquest informe, l'educadora social analitza la situació precària, tant a nivell
familiar, de salut, social i econòmica de la interessada.
Donat que la Sra. M.C.L.P. pateix problemes de salut, dificultats econòmiques
i no té cap mena de suport familiar, l'educadora social en el seu informe
proposa a la Junta de Govern Local que faci una demanda a la Direcció de
programes Socials d'habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern local l'adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Demanar, amb caràcter urgent i excepcional, a la Direcció de
Programes Socials d’habitatge de la Generalitat de Catalunya, un pis de la
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

Sisè. Publicar la present convocatòria en la BDNS i un extracte de la mateixa en el BOP de
Tarragona, a la pàgina web, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i comunicar-ho al
departament d’Intervenció als efectes pertinents.
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Cinquè. La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspondrà a la
Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposa l’art. 14 a) de l’Ordenança General
de Subvencions, una vegada revisada la documentació i l’acompliment dels requisits
establerts i en un període de 3 mesos des de la publicació de la convocatòria al diari oficial
corresponent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Els terminis per presentar les sol·licituds i la documentació anterior serà del 5 al 16 de
novembre de 2018.

bossa de pisos de protecció oficial per a la família amb número d’expedient
2009/55685.
Segon.- Comunicar el present acord als serveis socials de l'ajuntament.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

Havent-se d'aprovar el compte d’explotació de l’exercici 2017 del servei
d’aigua potable del municipi de l’Arboç, mantenint aquest Ajuntament la
titularitat del servei públic i subministrament, SOREA, SA, com a empresa
adjudicatària del servei amb contracte formalitzat en data 14 de maig de 2004,
amb una durada de 8 anys i prorrogat ,posteriorment, pel Ple de l’Ajuntament
de l’Arboç, en sessió ordinària de 31 de maig de 2012, per un termini de 8
anys a comptar des del 17 de maig de 2012.
Vist l'estat de comptes de l’exercici 2017, presentat per l’empresa SOREA SA,
en data 5 d’abril de 2018, amb registre d’entrada 2018-E-RE-74.
Vist l’informe d'Intervenció de data 27 de setembre de 2018, on es posa de
manifest per una banda, una lleugera millora del resultat de l’explotació i per
altra banda, una disminució dels drets de connexió municipals.

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXP. NÚM. 2423/2018. APROVACIÓ DEL COMPTE D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
MUNICIPAL D'AIGUA 2017

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’estat de comptes, exercici 2017, presentat per l’empresa
SOREA SA, concessionària de la gestió del servei d’aigua potable al terme
municipal de l’Arboç, d’acord amb la següent liquidació:
RESUM LIQUIDACIÓ AJUNTAMENT L’ARBOÇ ANY 2016
1.- Drets de connexió municipals...........................................................
2.320,00 €
2.Cànon
3.488,89 €

Ajuntament.............................................................................

Ajuntament de L'Arboç
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Vist l’informe tècnic de data 4 d’octubre de 2018, elaborat per l’enginyer
municipal, on s’informa de forma favorable l’estat de comptes presentat per la
concessionària del servei, SOREA SA.

Total a
5.808,89 €

liquidar

Ajuntament..................................................................

Segon.- Notificar el present acord a l'empresa SOREA, SA i comunicar-ho al
Departament d'Intervenció i Rendes, als efectes pertinents.

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 21 de setembre de 2018
(2018-E-RC-5527), per H.J.T., on sol·licita un ajut social;
Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a
l'atorgament d'un ajut de 59,63€ per consum elèctric i 24,39€ en concepte de
subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 9669352 i període
2018/03.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 3 d’octubre 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 H.J.T., per un import de
59,63€ per tal de fer front a tres rebuts de subministrament elèctric i 24,39€ en
concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 9669352.
Segon.- Aprovar efectuar el pagament de les mencionades factures de
subministrament de elèctric, per un import total de 59,63 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/03 per import
total de 24,39€, a càrrec del Fons Social aportat per l’empresa SOREA SAU.
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXP. NÚM. 2386/2018. ATORGAMENT PRESTACIÓ AJUT D'URGÈNCIA SOCIAL
H.J.T.

Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada, a l’empresa
SOREA i a Càrites l’Arboç.

EXP. NÚM. 2413/2018. ATORGAMENT AJUT TELEASSISTÈNCIA M.F.B.

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 50% 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 3 d’octubre 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.F.B., un ajut de 12,09€ mensuals, corresponents al
50% del cost total del servei, per sufragar el cost total del servei de teleassistència
domiciliaria.
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

Ajuntament de L'Arboç
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Vist la sol·licitud presentada en data 27 de setembre de 2018 (2018-E-RC-5594) per
la senyora M.F.B., 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.

Número : 2018-0040 Data : 11/10/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

