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Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/41 La junta de govern local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 11 / d’octubre / 2018

Durada Des de les 20:03 fins a les 20:37 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 NO

46339828A MONTSERRAT PEREZ GALLEGO SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. JOSEP RAJA MOLINARI:
«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

 

A) PART RESOLUTIVA
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APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 40/18 DE DATA 04/10/2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de 
Govern Local 40/18 de data 4 d'octubre de 2018.
 
 
S'aprova per unanimitat.

 

EXP. NÚM. 2300/2018. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
SONSERVACIÓ, MANTENIMENT, REPARACIÓ I MILLORA DELS PAVIMENTS DE 
LES VORERES, MOBILIARI URBÀ, SENYALITZACIÓ VIÀRIA I D'ALTRES 
TREBALLS EN ELEMENTS MUNICIPALS

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assen
timent

Primer.- La Junta de Govern Local en data 13 de setembre de 2018, aprovà la licitació per a  
la contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  tramitació ordinària del  servei  de 
conservació, manteniment, reparació i millora dels paviments de les voreres, mobiliari urbà, 
senyalització  viària,  i  d’altres  treballs  en  els  elements  municipals  del  terme municipal  de 
l’Arboç, així com els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que havien de 
regir l’esmentat contracte.
 
Segon.- La licitació es va publicar al perfil del contractant.
 
Tercer.- Durant el termini de presentació d’ofertes, el qual va finalitzar el dia 28 de setembre 
de 2018, s’han presentat dues empreses:
 
- ALROHM HIDROELECTRICA DE MONTAJES SL 
- JARQUE SERVEIS I CONSTRUCCIONS 2009, SL
 
Quart.- La Junta de Govern Local en sessió de data 4 d’octubre de 2018 designa una unitat  
tècnica per l’obertura de les Pliques presentades en aquesta licitació.
 
Cinquè.-  En data 8 d’octubre de 2018, i en data 11 d’octubre de 2018, es reuneix la unitat  
tècnica per procedir a l’obertura de les ofertes presentades. En data 11 d’octubre de 2018, la  
unitat tècnica proposa a l’òrgan de contractació:
 
1er.-  Excloure  del  present  procediment  a  l’empresa  ALROHM  HIDROELECTRICA  DE 
MONTAJES SL, per haver presentat una oferta econòmica superior al preu de licitació.
 
2on.- Adjudicar el contracte a JARQUE SERVEIS I CONSTRUCCIONS 2009, SL, per haver 
presentat la millor oferta econòmica.
 
La clàusula setzena del Plec de Clàusules administratives particulars disposa que en cap cas 
es procedirà l’adjudicació del contracte per un import superior el pressupost màxim de licitació 
(16.877,32 euros, IVA inclòs)
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Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
 
Primer.-  Excloure del present procediment a ALROHM HIDROELECTRICA DE MONTAJES 
SL, atès que ha presentat una oferta econòmica superior al preu base de licitació.
 
Segon.- Adjudicar el contracte del servei de conservació, manteniment, reparació i millora 
dels paviments de les voreres, mobiliari  urbà, senyalització viària, i  d’altres treballs en els 
elements  municipals  del  terme  municipal  de  l’Arboç  a  JARQUE  SERVEIS  I 
CONSTRUCCIONS 2009, SL, amb NIF B5503742, per un import de 12.398,55 euros sense 
IVA ( més 2.603,69 euros d’IVA) 
 
Tercer.- Notificar a l’adjudicatari, que la formalització d’aquest contracte es realitzarà, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils, mitjançant la signatura d’acceptació per part del 
contractista de la present resolució.
 
 
 
Quart.- Autoritzar  la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària 
18.05.1533.22799 a  través de la  bossa de vinculació  15-2  del  pressupost 
vigent.
 
Cinquè.- Notificar  aquesta  resolució  a  les  empreses  ALROHM  HIDROELECTRICA DE 
MONTAJES  SL,  i  JARQUE  SERVEIS  I  CONSTRUCCIONS  2009,  SL i  comunica’l  al 
Departament d’Intervenció i al cap de la Brigada Municipal.
 
Sisè.- Publicar aquest acord al Perfil de contractant de l’Ajuntament de l’Arboç.
 
Setè.- Notificar el present acord als licitadors i comunica’l al Departament d’Intervenció

  

 

EXP. NÚM. 2308/2018. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER LA 
MILLORA I REPARACIÓ DE LES FUSTERIES EXTERIORS D'ALUMNI DEL 
POLIESPORTIU MUNICIPAL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

Primer.- La Junta de Govern Local en data 13 de setembre de 2018, aprovà 
la  licitació  del  contracte d’obres per  la  reforma del  poliesportiu,  mitjançant 
procediment  obert  simplificat,  tramitació  ordinària, així  com  els  Plecs  de 
clàusules administratives particulars i tècniques que havien de regir l’esmentat 
contracte.
 
Segon.- La licitació es va publicar al perfil del contractant.
 
Tercer.- Durant el termini de presentació d’ofertes, el qual va finalitzar el dia 
28 de setembre de 2018, s’han presentat dues empreses:
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 - CARLOS VELSCO BENITO (ALUMINIS KARVEL)
 - FULGENCIO VILLAR SL
 
 Quart.-  La Junta de Govern Local en sessió de data 4 d’octubre de 2018 
designa  una  unitat  tècnica  per  l’obertura  de  les  Pliques  presentades  en 
aquesta licitació.
 
 Cinquè.- En data 8 d’octubre de 2018, la unitat tècnica procedeix a l’obertura 
de  les  ofertes,  i  un  cop  finalitzada  proposa  a  l’òrgan  de  contractació 
l’adjudicació del contracte a FULGENCIO VILLAR SL, per haver obtingut la 
millor puntuació.
 
 Vistes les clàusules 20 i 21 del Plec de Clàusules administratives particulars, 
d’acord amb la qual s’ha de procedir a l’adjudicació del contracte.
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
ACORDS:
 
 Primer.-  Declarar vàlida la licitació i adjudicar a FULGENCIO VILLAR SL , 
amb NIF B43.532.332, el contracte d’obres per la millora i reparació de les 
fusteries  exteriors  d’alumini  del  poliesportiu  municipal,  per  un  import  de 
29.053,01 sense IVA (35.154,14 euros IVA inclòs) per haver obtingut la millor 
puntuació, amb les següents millores:
 
 1.- Ampliació del termini de garantia amb 1 any més (el termini de garantia 
queda establert, doncs en 2 anys).
 2.- Reducció del termini d’execució de l’obra en 1 setmana .
 3.- 1,00uSubministrament i substitució de fusteria existent per un altre de les 
mateixes  característiques  i  prestacions  a  la  que  s’instal·larà  en  l’execució 
d’aquest  contracte:  Marc  compost  per  dues  fixes  inferiors+dues  finestres 
basculants amb braços i  golpete, part  superior amb vidre laminat 3+3 mm 
transparent  aposentats  amb  juntes  de  goma,  en  color  plata  ratllat 
H=2500L=2500 aproximadament . Inclòs muntatge i desmuntatge de bastida 
tubular normalitzada, per poder realitzar els treballs de substitució de finestres
 4.- 1,00 u Subministrament i substitució de fusteria exidtent per un altre de 
les mateixes característiques i prestacions a la que s’intal·larà en l’execució 
d’aquest  contracte:  Marc  compost  per  dues  fixes  inferiors+dues  finestres 
basculants amb braços i  golpete, part  superior amb vidre laminat 3+3 mm 
transparent  aposentats amb juntes de goma, en color plata ratllat  H=2500 
L=2500 aproximadament. Inclòs muntatge i desmuntatge de bastida tubular 
normalitzada, per poder realitzar els treballs de substitució de finestres.
 
 Segons.-Comunicar a l’adjudicatari que la formalització d’aquest contracte es 
realitzarà,  en  el  termini  màxim  de  15  dies  hàbils,  mitjançant  la  signatura 
d’acceptació per part del contractista de la present resolució.
 
 Tercer.-  Autoritzar  la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostaria 
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18.08.3420.62200 POLIESPORTIU – INVERSIÓ EN EDIFICIS.
 
 Quart.-  Notificar aquesta resolució a l’empresa FULGENCIO VILLAR SL, ia 
la resta de licitadors i comunica’l al Departament d’Intervenció.
 
 Cinquè.-  Publicar aquest acord al Perfil  de contractant de l’Ajuntament de 
l’Arboç.
 

 

 

EXP. NÚM. 2490/2018. DETERMINACIÓ DE LA DATA DE FINALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE DE LLOGUER DEL PIS D'EMERGÈNCIES SOCIALS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 de setembre de 2016, va aprovar el 
contracte d’arrendament amb el Sr. amb DNI ---7576E, de la vivenda ubicada a l’Av. Dels 
Herois 1808, núm. 65 de l’Arboç, per tal de donar-li un ús d’emergència social.
 
Posteriorment, el dia 30 de setembre de 2016, es va formalitzat el corresponent contracte de 
lloguer amb el propietari de l'habitatge, per una durada d’1 any.
 
No obstant, a dia d’avui, tot i haver transcorregut 1 any des de la finalització del contracte  
d’arrendament, l’ajuntament de l’Arboç continua fent us de la vivenda.
 
En aquest punt, cal tenir en compte allò que disposa l'article 9 de la Llei 29/1994, de 24 de 
novembre, d’Arrendaments Urbans. Segons aquesta disposició, la duració de l’arrendament 
serà lliurament pactada entre les parts. No obstant, si aquesta durada fos inferior a 3 anys, 
arribat el dia del venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament per terminis  
anuals,  fins  arribar  a  la  duració  mínima  de  3  anys;  excepte  si  l’arrendatari  manifesta  a 
l’arrendador, amb 30 dies d'antelació, com a mínim, a la data de finalització del contracte o de 
qualsevol de les seves prorrogues, la seva voluntat de no renovar-lo.
 
Es per aquest motiu, cal entendre que el contracte de lloguer de la vivenda ubicada l’Av.  
Herois de 1808, núm. 65, 1, formalitzat en data 30 de setembre de 2016 amb el Sr. amb DNI 
---7576E, que la seva durada és de 3 anys i no d’1 any, tal com consta en la clàusula 5ena  
del contracte.
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Posar en coneixement de l’arrendador de la vivenda ubicada a l’Av. Dels Herois 
1808, núm. 65 de l’Arboç, Sr amb DNI ---7576E, que tot i pactar que la duració del lloguer  
d’aquest  habitatge  es  d’1  any,  segons  clàusula  5ena  del  contracte,  per  imposició  legal, 
s'entén que el  lloguer  te  una  duració mínima de 3 anys,  finalitzant,  doncs,  el  dia  30  de 
setembre de 2019. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Sr amb DNI ---7576E i al Departament d’Intervenció.
 

 

Ajuntament de L'Arboç

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



 

EXP. NÚM. 2450/2018. APROVACIÓ BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATÒRIA, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, D'UNA PLAÇA 
D'AGENT DE POLICIA LOCAL, PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/As
sentiment

Fets:
 
1. En data 30 de novembre de 2017, el Ple en sessió ordinària, va aprovar 
inicialment el pressupost d’aquesta Corporació i amb data 12 de gener de 
2018, es va publicar al BOP de Tarragona número 9, l'aprovació definitiva del 
pressupost general de la Corporació corresponent a l'exercici 2018, amb la 
corresponent plantilla del personal.
 
2. En data 8 de febrer de 2018, per acord de Junta de Govern Local, es va 
aprovar l’oferta d’ocupació pública d’aquest Ajuntament per a l’any 2018, on 
consta  vacant  una  plaça  d’agent  de  policia  local,  escala  administració 
especial,  subescala serveis especials, escala bàsica, gurp C2, que s’ha de 
proveïr de manera reglamentària.
 
Fonaments de dret:
 
1. L'article 91.2 de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
estipula que la selecció de tot el personal, sigui funcionari o laboral, ha de 
realitzar-se d'acord amb l'oferta d'ocupació pública, mitjançant convocatòria 
pública i a través del sistema de concurs-oposició o concurso-oposició lliure 
en els quals es garanteixin, en tot cas, els principis constitucionals d'igualtat, 
mèrit i capacitat, així com el de publicitat. 
 
2. L’art.  3  del  Decret  233/2002,  de  25  de  setembre,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, estipula que les 
convocatòries per a l’accés als cossos de policies locals de Catalunya, les 
realitzaran els municipis respectius, sota els principis de legalitat, objectivitat, 
mèrit i capacitat dels i les aspirants, igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència.
 
3. L’art.  4  del  Decret  233/2002,  de  25  de  setembre,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, estipula que 
correspon  a  l’alcalde  o  l’alcaldessa,  sens  perjudici  de  les  delegacions 
legalment previstes, la facultat d’aprovar les bases i convocar els processos 
selectius d’accés a les diferents categories.
 
4. El Decret d’alcaldia 568/2015, de data 18 de juny, delega l’aprovació de les 
bases pels processos selectius d’accés a les diferents categories d’aquesta 
Corporació en la Junta de Govern Local. 
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5.  L’art.  6  del  Decret  233/2002,  de  25  de  setembre,  pel  qual  s’aprova  el  
Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, estipula que 
l’accés a  la  categoria  d’agent  de  l’escala  bàsica  es  fa  per  oposició  o  per 
concurs oposició, en convocatòria lliure.
 
Per tot l’anterior el Regidor de règim interior, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents ACORDS:
 
Primer.-  Convocar  Concurs-Oposició, en convocatòria lliure, per proveir una 
plaça  vacant,  d’aquest  Ajuntament,vd’agent  de  policia  local;  integrada  en 
l’escala d’administració especial,  subescala serveis especials, escala bàsica, 
gurp C2.
 
Segon.- Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria i que son 
les següents:
 
 
BASES PER LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 
D’UNA PLAÇA D’AGENT  DE  POLICIA LOCAL DE  LA PLANTILLA DE 
PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT.
 
 
Primera
 
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
 
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l'accés, 
pel  sistema  de  concurs-oposició,  en  convocatòria  lliure,  de  d’una  plaça 
d’agent de la policia local, enquadrada en l'escala d'administració especial, 
subescala  de  serveis  especials,  escala  bàsica,  grup  C,  subgrup  C2, 
complement  de  destí  12  i  dotada amb les  retribucions  que  corresponguin 
d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent. La selecció pel  
sistema de concurs-oposició consisteix en la valoració de determinats mèrits i 
coneixements  segons  allò  que  disposa  el  decret  233/2002,  de  25  de 
setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les 
policies locals.
 
Tots  aquells  aspirants  que  superin  el  procés  selectiu,  però  que  no 
aconsegueixin la citada plaça, s’incorporen a l’actual borsa de treball d’agent 
interí  de  la  següent  manera:  el  primer  d’aquesta  llista  resultant  d’aquest 
procés s’incorporarà a l’últim lloc de la llista ja existent. 
 
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord 
amb la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les Policies Locals, el Reglament del 
Cos, aprovat per l'Ajuntament i altres normes de caràcter legal o reglamentari 
i s’exerciran en règim d’incompatibilitat.
 
Aquesta convocatòria es regirà pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel 

Ajuntament de L'Arboç

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



 

qual s'aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, 
que s'insereix en el marc normatiu de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals de Catalunya, en concordança amb el text refós de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic.
 
 
Segona
  
REQUISITS DELS ASPIRANTS
 
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els 
requisits següents:
 
a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
 
b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària,  
graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius 
de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional 
de  primer  grau  o  un  altre  d’equivalent  d’acord  amb el  que  preveu  l’ordre 
EDU/1603/2009, de 10 de juny. En el cas de presentar una titulació equivalent 
a les exigides, s’haurà d’adjuntar a la instància un certificat lliurat per l’òrgan 
competent que n’acrediti l’equivalència.
 
c)  Acreditar el  coneixement de la llengua catalana, de nivell  de suficiència 
certificat  Nivell  B2  (antic  B)  o  certificat  d’equivalència  d’acord  a  l’ordre 
PRE/228/2004, de 21 de juny.
 
d) Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 
e)  No  haver  estat  condemnat  per  cap  delicte.  No  estar  inhabilitat  per  a 
l’exercici  de  les  funcions  públiques  ni  estar  separat  mitjançant  expedient 
disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, 
el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el  
corresponent document oficial.
 
f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que 
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 
g) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes.
 
h) Estar en possessió del permís de conduir de la classe A2, B
 
i)  Compromís de portar armes de foc, que es prendrà mitjançant declaració 
jurada.
 
j) Compromís a fer el jurament o promesa a que fa referència el Reial Decret 
707/1979,  de  5  d'abril  per  el  que  es  determina  la  fórmula  de  jurament  o 
promesa per a la pressa de possessió de funcions públiques.
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k) Declaració jurada o de responsabilitat per la que es pren el compromís de 
romandre  durant  un  mínim  de  5  anys  prestant  serveis  a  l’Ajuntament  de 
l’Arboç  com  a  agent  de  la  Policia  Local,  des  del  nomenament  com  a 
funcionari/a de carrera.
 
l)  Complir  les  condicions exigides per  exercir  les  funcions que els  puguin 
ésser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, del 10 
de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament de la Policia Local 
de l’Arboç
 
Tots els requisits s' han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
 
Tercera
 
SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al 
Registre General de l'Ajuntament o bé en els llocs indicats a la Llei 39/2015, 
d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del 
següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC, i s'han d'adreçar al 
president de la Corporació. 
 
Quan les sol·licituds no es presentin al Registre General de l’Ajuntament, la 
persona  sol·licitant,  per  tal  d’agilitzar  els  tràmits,  haurà  de  comunicar  la 
presentació de la sol·licitud corresponent on surti  la data de lliurament i  el  
sistema/lloc de registre elegit al correu-electrònic ajuntament@arbocenc.cat. 
 
Els aspirants hauran d'exposar a la instància els seus mèrits al·legats, així 
com adjuntar els documents acreditatius corresponents, de manera ordenada 
i  numerada. Així  com acompanyar-la amb un “currículum vitae”, en el  qual 
constin:  dades  personals,  acadèmiques  i  professionals  dels  aspirants, 
experiència professional en les matèries a desenvolupar en el lloc de treball a 
cobrir, antiguitat en l’Administració, cursos de formació i perfeccionament, així 
com qualsevol altre mèrit que es consideri oportú. També es presentarà un 
informe  de  vida  laboral.  En  el  cas  de  presentar  fotocopies  d'aquests 
documents, aquestes hauran de estar degudament compulsades.
 
 
Documentació:
 
 DNI
 
 Títol acadèmic exigit a les bases, en el punt b) i de l’acreditació del nivell de  
suficiència de llengua catalana descrit en el punt c) de la Base 2a.
 
 Permís de conduir de la classe A2 i B.
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 Compromisos/declaracions degudament signades.
 
  Justificant  pagament  taxa  estipulada  a  l’Ordenança  Fiscal  Núm  9. 
(Actualment 20,00 €). Estaran exempts d’aquesta taxa les persones en atur 
que acreditin aquesta condició.
 
Les persones aspirants hauran de presentar abans de l’inici de la prova física 
un  certificat  mèdic  oficial  en  el  qual  es  faci  constar  que  reuneixen  les 
condicions físiques necessàries per dur-la a terme.
 
La no presentació de l’esmentat certificat abans de l’inici de la prova selectiva 
comportarà l’exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.
  
Quarta
 
 
LLISTA D'ASPIRANTS
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la 
corporació, o autoritat delegada, dictarà resolució en el termini màxim d'un 
mes,  aprovant  la  llista  provisional  d’admesos/es  i  exclosos/es  a  la 
convocatòria.  La resolució  es publicarà al  tauler  d’anuncis  de l’Ajuntament 
amb indicació del lloc on es trobin exposades al públic les esmentades llistes i 
del  termini  per  esmenar  errades  que  determinin  l’exclusió  dels/de  les 
aspirants; en la mateixa resolució s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, 
la data i l’hora de l’inici de la primera prova.
 
Aquelles persones aspirants, que no es trobin incloses o estiguin excloses en 
la  citada  llista  disposaran  de  10  dies  hàbils  per  a  realitzar  esmenes  o 
reclamacions. Aquestes seran resoltes en un termini de 15 dies, transcorregut 
el  qual  sense haver-se  dictar  resolució,  hauran d’entendre’s  desestimades 
ells/es aspirants no inclosos 
 
Les al·legacions presentades seran resoltes en el  termini  màxim de trenta 
dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions 
s'entendran desestimades.
 
Les errades de fet podran reparar-se en qualsevol moment d'ofici o a petició 
de la persona interessada.
 
 
Cinquena
 
TRIBUNAL QUALIFICADOR
  
1. El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:
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-President/a: Secretari/a Interventor/a de l’Ajuntament.
 
-Vocals:
 
a)     Un/a vocal a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
b)     Un/a  vocal  a  proposta  de  la  Direcció  General  d’Administració  de 
Seguretat.
 
c)     El cap del cos de la Policia Local del municipi.
 
d)     Un/a funcionari/a de la Corporació d’igual o superior categoria a la plaça 
convocada
 
-  Secretari/a:  Una  empleat  públic  adscrit  al  Departament  de  Recursos 
Humans que actuarà com a secretari/a del Tribunal, que actuarà amb veu, 
però sense vot.
 
2. La designació de les persones membres del tribunal qualificador inclourà la 
de les suplents, tant pel membres de ple dret com per la persona que faci les 
funcions de secretaria. 
 
3.  El  tribunal  pot  disposar  la  col·laboració  de  persones  especialistes  amb 
habilitació facultativa per a totes o algunes de les proves, les quals tindran 
veu en les sessions del tribunal en les qüestions relatives a les matèries de la 
seva competència que se’ls hi plantegin.
 
4. El tribunal no es podrà constituir ni actuar si no hi són presents més de la 
meitat dels seus membres (titulars o suplents indistintament), a més de la del 
president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els 
substitueixin. Les decisions s’adoptaran per majoria.
 
5. Els membres del  tribunal  s’abstindran d’intervenir  i  els aspirants podran 
recusar-los, segons allò previst en el punt 2 de l’article 9 del Decret 233/2002, 
de  25  de  setembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'accés,  promoció  i 
mobilitat de les policies locals.
 
6.  El tribunal vetllarà perquè l’actuació de les persones aspirants durant la 
pràctica de les proves s’ajusti a la normativa aplicable i segueixin fidelment les 
instruccions rebudes, desqualificant les/els aspirants que incompleixin.
 
7. El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre 
els  acords  necessaris  per  al  bon  ordre  de  les  proves  en  tot  el  que  no 
preveuen aquestes bases.
 
8. Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, del 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), el Tribunal Qualificador es 
classifica en la categoria tercera.
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Sisena
 
PROCÉS DE SELECCIÓ
 
La selecció  pel  sistema de concurs  oposició  consisteix  en  la  valoració  de 
determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats 
amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents. 
La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar 
els exercicis de la fase d’oposició.
 
El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, 
com a mínim, amb 15 dies d’antelació. 
 
La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i  següents seran 
determinats pel tribunal, podent coincidir en el mateix dia de la primera si així 
ho considera aquest i garantint-ne la seva viabilitat tècnica assumible per la 
capacitat dels participants i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats 
de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per 
tal  de  facilitar-ne  la  màxima  divulgació.  Amb  aquesta  publicació  es 
considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats.
 
L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin 
fer-se conjuntament s'establirà per sorteig, que es realitzarà prèviament.
 
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que 
no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de 
força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.
 
Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament 
els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés 
selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió 
i,  si  escau,  es  posaran  en  coneixement  de  les  autoritats  pertinents  les 
inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.
 
Setena
 
EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ
  
La fase d’oposició constarà de quatre proves:
 
 coneixements de la llengua catalana
 
 aptitud física
 
 culturals i teòriques
 
 psicotècnic aptitudinal i de personalitat
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Totes les proves de l’oposició són obligatòries i eliminatòries.
 
El Tribunal podrà determinar la realització de dos o més exercicis en una sola 
sessió i la seva execució en l'ordre que consideri més adient. En aquest cas, 
la correcció de cada exercici estarà condicionada a la superació dels anteriors 
d'acord amb l'ordre establert en aquestes bases.
 
1a Prova 
 
Coneixement de la llengua catalana.
 
Consisteix  en  la  realització  d'exercicis de  coneixements  sintàctics  i  de 
comprensió de la llengua catalana nivell  B2, Aquesta prova és de caràcter 
obligatori i eliminatori i es classificarà com a apte o no apte.
 
Queden  exempts  de  realitzar  aquesta  els  i  les  aspirants  que  acreditin 
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el 
certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior. 
 
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants 
que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari 
públic dins de la comunitat autònoma, hagin superat una prova o un exercici 
de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s’hi 
esmenta,  sempre  i  quan  aportin  la  documentació  que  acrediti  aquesta 
circumstància.
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament 
de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.
 
2a. Prova.
 
Aptitud física.
 
a)  Aquesta prova té  per  objecte comprovar,  les condicions físiques de les 
persones aspirants. La forma de realització i el tipus exercicis s’especifiquen a 
l’annex II. La puntuació màxima d’aquesta prova serà de APTE o NO APTE. 
Quedaran eliminades les que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.
 
b) Per a la realització d'aquesta prova les persones aspirants han de lliurar al 
tribunal,  fins  al  moment abans de l’inici  de  les proves,  un  certificat  mèdic 
oficial  en  el  qual  es  faci  constar  que  reuneixen  les  condicions  físiques 
necessàries per portar-les a terme, emès dins els 15 dies anteriors a la prova. 
La no presentació d'aquest certificat en temps o forma comporta l'exclusió 
automàtica de l'aspirant del procés selectiu.
 
c) Cada exercici es podrà intentar exclusivament el nombre de vegades fixat,  
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essent definitivament eliminats aquells aspirants als quals se’ls hagin declarat 
nuls tots els intents corresponents a cada exercici.
 
Aquestes proves seran efectuades per personal tècnic facultatiu especialitzat 
en aquest tipus de proves, que no formaran part del tribunal però que tindran 
veu i l’assessoraran sobre les matèries de la seva especialització.
 

3a. Prova
 
Proves culturals i teòriques
 
Aquesta  prova  conté  exercicis  per  mesurar  els  coneixements  de  cultura 
general  i  d'actualitat  social,  cultural  i  política  i  de  coneixements  teòrics, 
segons allò  que disposa el  decret  233/2002, de 25 de setembre,  pel  qual 
s'aprova el  Reglament  d'accés,  promoció  i  mobilitat  de  les  policies  locals. 
Quedaran  eliminades  totes  les  persones  opositores  que  no  assoleixin  la 
puntuació mínima en qualsevol dels exercicis. La puntuació final serà com a 
màxim de 10 punts.
 
a) Subprova cultural
 
Les persones aspirants hauran de respondre per escrit un qüestionari amb 
50%  de  preguntes  relatives  a  coneixements  de  cultura  general  i  el  50% 
restant  relatives a l’actualitat  política,  social,  cultural  i  econòmica així  com 
coneixements sobre la Vila de l’Arboç, història, composició territorial, carrers, 
població i Òrgans de Govern Municipal La prova es puntuarà entre 0 i 5 punts, 
quedaran  eliminats  les  persones  opositores  que  obtinguin  una  qualificació 
final inferior a 2,5 punts.
 
b) Subprova teòrica
 
Les persones aspirants hauran de respondre per escrit un qüestionari sobre el 
temari  de  l’annex  I.  La  prova  es  puntuarà  entre  0  i  5  punts,  quedaran 
eliminades les que obtinguin una qualificació final inferior a 2,5 punts.
 
c)  Puntuació. Cada resposta contestada incorrectament restarà el 25% del 
valor  d’una  resposta  ben  contestada.  Les  preguntes  no  contestades  ni 
puntuen ni resten punts. La puntuació final serà la suma dels punts obtinguts 
en cada prova de les persones aspirants que les hagin superat les dues.
 
d) Les preguntes de les dues subproves seran proposades pel tribunal. El 
temps per fer cada prova el proposarà el tribunal, però en cap cas podrà ser 
superior a dues hores sumats els temps dels dos exercicis.
 
4a. Prova
 
Psicotècnic aptitudinal i de personalitat
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Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de 
validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una 
àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats 
obtinguts.
 
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de 
personalitat  adequades  al  perfil  requerit  per  a  l’exercici  de  les  funcions 
policials.
  
Es  complementarà  aquest  exercici  amb  una  entrevista  personal  dels 
aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest 
cas, a les entrevistes hi  ha d’estar present,  com a mínim, un membre del 
tribunal.
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament 
de  persones  tècniques  especialitzades  en  proves  psicotècniques,  que  no 
formaran part  del  tribunal  però  que tindran veu i  l’assessoraran sobre  les 
matèries de la seva especialització.
 
Vuitena
 
DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS
 
Després  de  la  fase  d'oposició,  el  tribunal  valorarà  els  mèrits  al·legats i 
acreditats  documentalment  pels  aspirants,  mitjançant  fotocòpies 
compulsades, d'acord amb el barem següent :
 
A)  Experiència professional (Màxim 1,5 punts):  
 
A.1.Haver prestat serveis en aquest Ajuntament com a agent de la policia 
local, a raó de 0,15 punts per mes de servei, fins a un màxim de 1,5 punts.
 
A.2.Haver prestat serveis a altres Administracions Públiques com a agent de 
la policia local, a raó de 0,10 punts per mes, fins a un màxim de 1,5 punts.
 
B) Experiència en treballs similars( Màxim 0,5 punts): 
 
B.1 Per l’experiència adquirida en l’exercici de funcions de vigilant, a que es 
refereix l’article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol,  de les policies 
locals: per cada mes treballat .............  0,05 punts, fins a un màxim de 0,5 
punts.
 
C) Titulacions acadèmiques (Màxim 1 punt): 
 
C.1 Batxillerat superior o equivalent.................... 0,5 punts.
 
C.2  Diplomatura,  llicenciatura,  màsters,  postgraus  o  equivalent  en 
d’informàtica i novestecnologies, treball social, dret, criminologia, sociologia, 
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psicologia, administració o seguretat públiques …1 punt.
 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.
 
D) Formació professional ( Màxim 0,5 punts):
 
D.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya, 
realitzats amb aprofitament, sense punts que pugui comptabilitzar-se el Curs 
de Formació Bàsica, fins un màxim de 0,5 punts.
 
- Per cursos de durada fins a 25 hores:
 
 per cada un......................................... 0,05 punts.
  
- Per cursos de 26 a 50 hores:
 
 per cada un......................................... 0,10 punts
 
- Per cursos de més de 50 hores:
 
 per cada un ........................................ 0,25 punts
 
D.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb 
aprofitament, fins a un màxim 0.5 punts
 
- Per cursos de durada fins a 25 hores:
 
 per cada un......................................... 0,025 punts.
 
- Per cursos de 26 a 50 hores:
 
 per cada un......................................... 0,05 punts
 
- Per cursos de més de 50 hores:
 
 per cada un ........................................ 0,10 punts
 
 
E) Llengua catalana (Màxim 1 punt)
 
Titulació de coneixement de la llengua catalana de grau superior al requerit en 
aquesta convocatòria. En aquest apartat sol puntuarà un títol.
 
E.1. Certificat de català nivell C1 (superior) .......0,50 punts
 
E.2. Certificat de català nivell C2 (superior)....... 0,75 punts
 
E.3. Certificat de català nivell J (jurídic)............. 1,00 punts
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F) Recompenses i distincions (Màxim 0,5 punts)
 
F.1 Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia 
local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en 
relació amb les funcions de la categoria d’agent. Fins a un màxim 0.5 punts.
 
F.2. Es  valoraran  les  recompenses  i  distincions  pròpies  atorgades  en  els 
treballs  similars  quan  siguin  rellevants  en  relació  amb  les  funcions  de  la 
categoria d’agent. Fins a un màxim 0.5 punts.
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 5 
punts.
  
Novena
 
RECONEIXEMENT MÈDIC
 
Consisteix en un reconeixement fet per metgesses o metges col·legiats per 
comprovar que no es detecta en les persones aspirants l'existència d’alguna 
de les exclusions mèdiques recollides a l’annex III. Les aspirants a les quals 
se’ls detecti alguna de les exclusions quedaran eliminats de la convocatòria.
 
Prèviament a la realització d’aquest exercici el tribunal farà pública una llista 
ordenada de les persones aspirants amb les puntuacions finals atorgades a 
cada  un  d'ells  i  cridarà  al  primer  del  llistat  aptes,  per  cobrir  la  plaça 
convocada, per tal que passi el reconeixement mèdic.
 
En cas que la persona aspirant quedi eliminada per incórrer en alguna causa 
d’exclusió,  es  cridarà  a  la  següent  de  la  llista  per  tal  sotmetre’s  al 
reconeixement.
 
Durant la realització del Curs de Formació Bàsica a l’Escola de Policia de 
Catalunya  o  del  període  de  pràctiques  al  municipi,  el/la  aspirant  pot  ser 
sotmès/sa  a  les  proves  mèdiques  necessàries,  per  comprovar  la  seva 
adequació  al  quadre  d’exclusions  mèdiques  establert  en  l’annex  IV  de  la 
convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna 
causa d’exclusió, el tribunal ha de proposar l’exclusió de l’aspirant del procés 
selectiu. Des de la Corporació, s’emetrà la resolució procedent, que en cap 
cas no donarà dret a indemnització.
 
Desena. 
 
RELACIÓ  D’APROVATS,  PRESENTACIÓ  DE  DOCUMENTACIÓ  I 
PROPOSTA DE NOMENAMENT.
 
 
Acabat el reconeixement mèdic de la persona aspirant, el tribunal publicarà la 
relació d’aprovades per ordre de puntuació i proposarà la que hagi obtingut la 
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puntuació  més  alta,  per  a  cobrir  la  plaça  oferta.  Lliurarà  la  proposta  a 
l’Alcaldia, a efectes del corresponent nomenament.
 
De conformitat amb l’art. 61.8 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
cal assegurar la cobertura de les places convocades davant l’eventualitat de 
renúncies dels aspirants seleccionats abans del seu nomenament o presa de 
possessió. El tribunal aprovarà a més de la relació d’aprovats del paràgraf 
anterior, una relació complementària d’aspirants, en un nombre igual de les 
places a cobrir. Aquesta relació complementària
 
d’aprovats per ordre de puntuació serà proposada a l’òrgan convocant en cas 
de requeriment d’aquest, en cas de produir-se la renúncia o la no incorporació 
d’algun de les persones aspirants de la primera relació i, a més a més, entrarà 
a formar part de l’actual borsa d’agents interins, actualment vigent.
 
Si des de la finalització del procés selectiu i fins a la incorporació a l’Escola de 
Policia  de  Catalunya,  qualsevol  de  les  persones  aspirants  proposades 
manifesti  la  seva  voluntat  de  no  incorporar-se,  quedarà  eliminada  de  la 
convocatòria i perdrà tots els drets a ser nomenada funcionaria en pràctiques, 
sense dret a indemnització de cap tipus. En aquest cas es cridarà, si s’escau, 
a  la  següent  persona  aspirant  en  ordre  de  puntuació,  per  a  la  seva 
incorporació al curs.
 
Els aspirants proposats per a ocupar les places convocades, presentaran al 
Departament de Recursos Humans d’aquesta corporació, en el termini de deu 
dies  naturals  a  comptar  des  del  següent  al  de  la  publicació  de  la  llista 
d’aprovades, els documents acreditatius de reunir les condicions que per a 
prendre part en l’oposició que s’exigeixen en la base segona.
 
a) Declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per cap delicte.
 
b) Declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per sentència ferma per 
a  l'exercici  de  la  funció  pública  ni  haver  estat  separat  del  servei  de  cap 
administració  pública  mitjançant  expedient  disciplinari,  del  servei  de  cap 
administració pública. Serà aplicable el  benefici  de la rehabilitació,  sempre 
que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial i que es 
prendrà mitjançant declaració jurada.
 
c) Declaració jurada o promesa de no exercir cap càrrec, professió o activitat, 
públic o privat, per compte propi o aliè, retribuïts o merament honorífics, que 
impedeixi o menyscabin l'estricte compliment dels deures del funcionari, que 
comprometin la seva imparcialitat o perjudiquin o menyscabin els interessos 
generals,  de  conformitat  amb  allò  que  disposa  la  normativa  vigent  sobre 
incompatibilitats en el sector públic.
 
Aquella que ja tingui la condició de funcionaria pública estarà exempta de 
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justificar  documentalment  els  requisits  que  no  requereixin  actualització. 
Únicament haurà de presentar un certificat de l’organisme que custodia el seu 
expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de 
les quals no hi hagi constància.
 
Si dins del  termini  indicat,  excepte els casos de força major,  les aspirants 
proposades no presentessin la  documentació exigida o de l’examen de la 
mateixa es deduís que manca algun dels requisits assenyalats en la base 
segona,  no  podria  ser  nomenada  i  quedarien  anul·lades  totes  les  seves 
actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què pogués incórrer per 
falsedat en la instància en la qual hagi sol·licitat prendre part en la prova.
 
Un  cop  presentada  la  documentació,  es  procedirà  al  nomenament  de  la 
persona aspirant proposada com agent en pràctiques de la Policia Local per 
l’Alcaldia.
 
Onzena 
 
CURS ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES
 
Curs selectiu.
 
Consisteix  en  la  superació  del  Curs  de  Formació  Bàsica  que  organitza 
l'Escola de Policia  de Catalunya.  Quedaran eliminades del  procés selectiu 
totes aquelles persones aspirants que no superin aquest curs.
 
Durant aquest període de formació el/la aspirant rebrà com a emoluments el 
75% del sou assignat a la categoria d’agent de policia local.
 
Queden  exempts  de  fer-lo  els  i  les  aspirants  que  aportin  la  certificació 
d'haver-lo superat amb anterioritat.
 
Durant  la  seva  estada  a  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya  l’alumnat  resta 
sotmès  al  Decret  292/1995,  de  7  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  de  règim  interior  de  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya,  sens 
perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació 
administrativa.
 
Període de pràctiques
 
Un cop superat el Curs de Formació Bàsica, el/la aspirant ha de realitzar un 
període de pràctiques de sis mesos al municipi.
 
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà 
d’apte o no apte. El/la aspirant que obtingui la qualificació de no apte quedarà 
exclòs/sa del procés selectiu. Per a la qualificació de la persona aspirant el 
tribunal nomerà a, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran 
una  proposta  de  valoració  basada  en  ítems  conductuals  predeterminats, 
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bàsicament:  els  coneixements  del  treball,  les  habilitats  socials  i  de 
comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal 
vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la 
confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.
 
Durant la realització del Curs de Formació Bàsica a l’Escola de Policia de 
Catalunya o el període de pràctiques al municipi, o en acabar aquest període, 
el/la  aspirant  pot  ser  sotmès/a  a  totes  les  proves  mèdiques  que  siguin 
necessàries  per  comprovar  la  seva  adequació  al  quadre  d’exclusions 
mèdiques  establert  en  l’annex  III  de  la  convocatòria.  Si  de  les  proves 
practicades  es  dedueix  l’existència  d’alguna  causa  d’exclusió,  l’òrgan 
responsable  ha  de  proposar,  d’acord  amb  la  gravetat  de  la  malaltia  o  el 
defecte físic, l’exclusió del o la aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, 
correspon a l’òrgan competent  per  efectuar  els  nomenaments d’adoptar  la 
resolució procedent, que en cap cas no donarà dret a indemnització.
 
Durant el període de pràctiques, el/la aspirant serà nomenat/da funcionari/a 
en pràctiques i  ha de percebre les retribucions que per a aquest personal 
funcionari estableix la normativa vigent.
 
El/la  aspirant  que  hagi  superat  el  període  de  pràctiques  serà  proposat  a 
l'alcaldia per a ser nomenat funcionari de carrera.
 
La persona aspirant estarà obligada a prendre possessió en el termini d’un 
mes  a  comptar  des  del  següent  al  la  notificació  del  nomenament.  Les 
qualificades com no aptes, seran declarats excloses del procés selectiu.
 
Dot  zena
 
INCIDÈNCIES
 
El  tribunal  queda  facultat  per  resoldre  els  dubtes  que  es  presentin  i  per 
prendre  els  acords  que  calguin  per  garantir  el  funcionament  correcte  del 
procés selectiu. 
 
Tretzena
 
RECURSOS
 
Contra aquest acord i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, 
les persones interessades podran interposar recurs potestatiu  de reposició 
davant la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en el termini d’un mes 
a  comptar  de  l’endemà  de  la publicació  en  el  BOP,  o  recurs 
contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la seva publicació al BOP.
 
Contra els actes de tràmit que decideixin directa o indirectament sobre el fons 
de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar amb el procediment 
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selectiu,  produeixin  indefensió  o  perjudici  irreparable  a  drets  o  interessos 
legítims, així com contra la puntuació final de les proves selectives i la llista 
d’aprovats les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant 
de  l’Alcaldia,  en  el  termini  d’un  mes  a  comptar  de  l’endemà  de  la  seva 
publicació al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament.
 
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que les 
persones  interessades  considerin  convenient  per  a  la  defensa  dels  seus 
interessos.
 
Catorzena
 
PROTECCIÓ DE DADES
 
Aquest Ajuntament, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, informa que 
les dades personals que facilitin les/els aspirants amb les seves instàncies, 
així com per la presentació dels seus “currículums vitae” i altra documentació 
que  puguin  aportar  i,  en  el  seu  cas,  les  que  es  puguin  generar  com  a 
conseqüència  de  la  seva  participació  en  aquest  procés  selectiu,  seran 
emmagatzemades en un fitxer amb domicili al carrer Major, 26 de L’Arboç.
 
La presentació d’instàncies sol·licitant prendre part en aquest procés selectiu 
serà considerada per aquest Ajuntament com un consentiment exprés per al 
tractament  de  les  dades  facilitades  pels/per  les  aspirants  amb  la  finalitat 
indicada,  sense perjudici  de que puguin oposar-se en qualsevol  moment i 
revocar el consentiment prestat.
 
Les/els  interessats/des  podran  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació  i 
cancel·lació mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament de l’Arboç, carrer Major, 26, 
43720 L’Arboç en els termes previstos a la normativa aplicable.
 
Una vegada sigui ferma la resolució de la convocatòria i el nomenament de 
personal, les/els aspirants que hi hagin participat tindran un termini de tres 
mesos per tal de retirar la documentació aportada. Passat aquest termini, es 
procedirà  a  la  destrucció  total  de  les  instàncies,  currículums  i  proves  de 
selecció.
 

Annex I. Temari
 

1.  La  Constitució  espanyola  de  1978.  Estructura  i  principis  generals. 
L'estructura territorial de l'Estat: principis generals i l’administració local. Drets 
i deures fonamentals a la Constitució de 1978.
 
2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l’àmbit civil i  
social, drets en l’àmbit polític i de l’administració, i drets i deures lingüístics. El 
Govern local a l'Estatut.
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3. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències 
municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Regim Local.
 
4.  Competències  de  l'ajuntament  en  matèria  de  seguretat  ciutadana  i 
mobilitat.
 
5.  L'Ajuntament  de  l’Arboç  Organitzacio  Municipal.  L’organització  política  i 
l’organització executiva.
 
6.  Coneixement  de  la  Vila  de  l’Arboç:  dades  demogràfiques  i  territorials, 
sociologia, economia, cultura i actualitat de la Vila.
 
7. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment 
administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.
  
8. El marc legal de la seguretat publica i els cossos de seguretat. La llei de 
Forces  i  cossos  de  seguretat  de  L'Estat.  La  llei  de  Policies  locals  de 
Catalunya. La llei d’Ordenació del sistema de seguretat publica de Catalunya.
 
9. Ordenances municipals: L’ordenança de civisme i convivència.
 
10. Els animals domèstics. Regulació i control.
 
11. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referencia 
als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals 
de policia en seguretat.
 
12.  Actuacions  relacionades  amb  les  funcions  de  policia  judicial:  Especial 
referencia a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de 
detenció i d'habeas corpus.
 
13. La Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. Normes 
de comportament a la circulació. Senyals de circulació. Classificació de les 
senyals. Senyals als vehicles. Competències en matèria de trànsit, circulació i  
seguretat vial.
 
14. Infraccions i sancions, mesures cautelars i responsabilitat en matèria de 
trànsit, circulació i seguretat vial. Procediment sancionador i recursos.
 
15.  La  policia  local:  accidents  de  trànsit.  Delictes  contra  la  seguretat  del 
trànsit. Documentació de vehicles i conductors. Immobilitzacions i retirada de 
vehicles.
 
16. Objectius, funcions i estructura d'un servei de policia local. Documentació 
policial i tramitació: El registre, els informes, les actes i els atestats. Els fitxers 
automatitzats de caràcter policial.
 
17. Drets i deures dels funcionaris al Text refós de l'Estatut basic de l'empleat 
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públic. Principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local.
 
18. La infidelitat en la custodia de documents i de la violació de secrets en el  
Codi Penal.
 
19. Regim d'incompatibilitat del personal al servei de l’administració.
 
20. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans 
de l'ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d’ètica de la 
Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya.

  
 

Annex II. Proves físiques
 
1. Course Navette
 
Consisteix  a  recórrer,  durant  el  màxim  temps  possible  i  a  una  velocitat 
progressiva  marcada  per  una  cinta  magnetofònica,  un  trajecte  d'anada  i 
tornada de 20 metres.
 
2. Abdominals en 1 minut
 
L' objectiu d'aquest exercici és valorar la força dinàmica del tronc. La persona 
executant es col·locarà assegut a terra amb les cames flexionades 90 graus, 
els peus una mica separats i  els dits de les mans entrellaçats darrere del 
clatell, un ajudant li subjectarà els peus i els fixarà a terra, després del senyal, 
l'aspirant haurà d'intentar realitzar el  major nombre de vegades el cicle de 
flexió i extensió del maluc durant seixanta segons, i haurà de tocar amb els 
colzes els genolls,  en la flexió, i  el  terra amb l'esquena, en l'extensió. Les 
cames hauran de mantenir-se flexionades 90 graus durant tota la prova. Així 
mateix,  els  dits  de  les  mans  s'hauran  de  mantenir  entrellaçats  fins  a 
l'acabament de l'exercici. Es farà en un sol intent i les abdominals realitzades 
incorrectament no computaran.
  
3. Llançament de pilota medicinal
 
Es necessita pilota medicinal de 3 kg. La posició inicial exigeix situar-se per  
darrera la línia on comença el recompte de la distància amb els peus alineats 
a terra,simètrics i amb una separació equivalent a l'amplària de les espatlles i  
mirant tot el cos cap a la zona de llançament. La pilota s'ha de llançar amb les 
dues mans elevant-la per damunt i darrere el cap de forma simètrica i mirant 
cap  a  la  zona  de  llançament.  En  cap  moment  no  es  pot  trepitjar  la  línia 
indicada de llançament.
 
Amb el llançament podrà estendre's el tronc, flexionar braços i cames, elevant 
els talons, però sense desenganxar de cap manera la puntera del sòl. Una 
vegada fet el llançament, es compta la distància entre la línia de sortida i la 
marca de la pilota. Per fer aquesta prova es permeten dos intents. Si un és 
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nul es computarà com a intent i només li mancarà un. Es considerarà la millor 
marca dels dos intents.
 
4. Velocitat
 
Consisteix en córrer, al màxim de les possibilitats, al llarg de 50 metres. El 
resultat  es  mesurarà  en  segons.  La  posició  de  sortida  és  de  dret,  sense 
contacte de les mans a terra i amb els peus darrere la línia de sortida, sense 
tacs. La persona testadora ordenarà “Preparats”, farà una pausa breu i un toc 
de xiulet. A aquest senyal, les persones participants han d'iniciar la cursa. Es 
permet una sortida nul·la  per persona aspirant;  a la  segona sortida nul·la, 
quedarà eliminat de la prova.
 
Barem d'aptitud física homes
 

Punts Course Navette Abdominals Llançament Velocitat
10 12 65 12 6,70’
9 11 60 11 7,05’
8 10 55 10,5 7,34’
7 9 50 10 7,66’
6 8 45 9 7,98’
5 7,5 40 8 8,30’
4 7 35 7,5 8,62’
3 6,5 30 7 8,94’
2 6 25 6,5 9,26’
1 5,5 20 6 9,60’

 
Barem d'aptitud física dones
 

Punts Course Navette Abdominals Llançament Velocitat
10 9 55 8 7,50’
9 8 50 7 7,82’
8 7 45 6,5 8,14’
7 6,5 40 6 8,46’
6 6 35 5,8 8,78’
5 5,5 30 5,5 9,10’
4 5 25 5 9,42’
3 4,5 20 4,5 9,74’
2 4 15 4 10,06’
1 3,5 10 3,5 10,38’

 
Correcció per edats Punts
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(Homes i dones)
 
De 18 a 25 anys: 0
 
De 26 a 33 anys: 1
 
De 34 a 39 anys: 1,5
 
De 40 anys en endavant: 2
 
 

ANNEX III. Exploració mèdica.
Antropometria.
 
Alçada Mínima:
Dones: 160 cm
Homes: 165 cm
 
Es comprovarà en una única crida en un dia i hora determinats que la persona 
aspirant compleix els requisits mínims d’alçada i d’índex de massa corporal. 
Seran excloses les persones que no reuneixin el requisit de l’alçada establert 
a la base segona, apartat f), i aquelles persones que tinguin l’índex de massa 
corporal de Quetelet inferior a 18,5 o superior a 30. En el cas que s’observi un 
desenvolupament muscular important, s’admetrà un marge de tolerància d’un 
5%. L’índex de massa corporal s’estima mitjançant l’índex de Quetelet (pes en 
kg dividit per l’alçada en metres).
 
L’aspirant  no  ha  de  patir  actualment  cap  malaltia  orgànica  o 
múscul-esquelètica, cap seqüela d’accident ni cap altra deficiència o anomalia 
física o psíquica, que pugui constituir una dificultat en la pràctica professional 
futura.
 
Exclusions circumstancials:
 
Malalties  o  lesions  agudes  de  solució  mèdica  o  quirúrgica  actives  en  el 
moment del reconeixement, que potencialment puguin produir seqüeles que 
dificultin, limitin o impedeixin el desenvolupament de les funcions exigides per 
al lloc sol·licitat.  En aquest cas el Tribunal Qualificador del procès selectiu, 
amb  l’assessorament  convenient,  podrà  fixar  un  nou  termini,  l’assessoria 
mèdica  valorarà  si  persisteix  la  situació,  si  resten  seqüeles  o  si  han 
desaparegut els motius d’exclusió circumstancial.
 
Exclusions definitives de caràcter general:
 
Defectes  físics  congènits  o  adquirits  de  qualsevol  tipus  i  localització  que 
redueixin o dificultin la funció pública i les realitzacions específiques del lloc al  
qual aspiren, encara que sigui parcialment. Malalties agudes o cròniques de 
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qualsevol aparell o sistema amb possible repercussió sobre les realitzacions 
específiques del lloc per al qual opten, encara que sigui parcialment.
 
Exclusions definitives de caràcter específic:
 
Alteracions de l’aparell  locomotor:  Es  valoraran les  alteracions de l’aparell 
locomotor que limitin o dificultin la realització del servei  encomanat,  o que 
puguin agreujar-se a judici del facultatiu amb el desenvolupament del lloc de 
treball  (amputació  de  mà  o  peu  o  d’algun  dit;  retraccions  o  limitacions 
funcionals de causa muscular òssia o articular; peu pla ui els  seu defectes, 
deficiències  en  l’estàtica  de  la  columna  vertebral,  prescindint  de  la  seva 
intensitat i seran causa d’exclusió les que limitin o dificultin la realització del 
servei  encomanat  o  que  a  criteri  facultatiu  puguin  agreujar-se  amb  el 
desenvolupament del lloc de treball. En cas necessari, es realitzaran, a criteri 
mèdic les proves complementaries adients.
 
Neuropsiquiatria: Epilèpsia, tremolors, tics o espasmes, síndromes 
vertiginosos de qualsevol etiologia i dèficits neurològics que dificultin l’exercici 
de la normal funció.
 
Anormal desenvolupament intel·lectual i haver patit malaltia o trastorn psíquic 
de qualsevol classe que redueixi les facultats o incapaciti per a les funcions 
pròpies del lloc al qual aspira.
 
Sistema cardiovascular: Cardiopaties congènites: vàlvulopaties; insuficiència 
cardíaca; insuficiència coronaria, hipertensió, trastorns de la conducció i del 
ritme cardíac a criteri facultatiu i en general, qualsevol cardiopatia que dificulti 
l’exercici normal de la funció que posi de manifest l’exploració mèdica o 
l’ECG.
 
Varius  o  insuficiència  venosa  perifèrica  amb  independència  de  la  seva 
intensitat.
 
Dermatologia:  Cicatrius  o  lesions  permanents  d  ela  pell  i  alteracions 
dermatològiques que per a la seva extensió , profunditat puguin comprometre 
la funció policial o facilitar la identificació.
 
Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentaria.
 
Aparell digestiu: Hèrnies i eventracions no tractades o recidivant, hepatopaties 
de  qualsevol  etiologia,  pancreatopaties  cròniques  o  recidivants,  malaltia 
crònica intestinal i síndrome de malabsorció.
 
Aparell  respiratori:  Malalties  respiratòries  amb  repercussió  permanent  o 
ocasional en la funció respiratòria que dificulti l’exercici de la funció.
 
Aparell  genitourinari:  Malformacions  o  lesions  del  tracte  genitourinari, 
nefropaties, insuficiència renal, hidronefrosis o altres que dificultin l’exercici de 
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la funció.
 
Audició: L’agudesa auditiva ha de ser superior al 75% de l’agudesa normal en 
ambdues  oïdes  i  no  patir  cap  trauma  sonor.  NO  s’admetrà  audiòfon.  Es 
realitzarà audiometria.
 
Trastorn de la parla i altres alteracions dels òrgans de la fonació que puguin 
comprometre la funció policial.
 
Ull i visió: Agudesa visual sense correcció: No inferior a 0,5 en l’ull pitjor. No 
inferior a 0,7 en l’ull millor. Binocular: 60%. Disminució del camp visual. No 
tenir alteracions del camp visual ni de la visió cromàtica. Afeccions congènites 
o adquirides de qualsevol etiologia que afectin a qualsevol de les estructures 
oculars i amb importància funcional o pronostica incompatible amb el servei.
  
Analítica: Hemopaties i trastorns de la coagulació amb importància funcional, 
malalties  infecto-contagioses  i  malalties  immunològiques  sistemàtiques. 
Diabetis (en el cas de glucèmies altes es farà determinació de hemoglobina 
glucosilada)  i  en  general  qualsevol  afectació  compatible  amb patologia  de 
base.
 
Hàbits  de  consum  de  substància  estupefaents,  anabolitzants  o  de 
psicofàrmacs no prescrits.
 
Qualsevol  alteració,  lesió  o  disfunció  que  segons  criteri  facultatiu  pugui 
comprometre la funció policial.
 
El  centre  designat  pel  tribunal  recollirà  doble  mostra  de  sang  i  orina  i 
conservarà  convenientment  i  amb  precinte  una  de  cada  per  possibles 
comprovacions posteriors.
 
La comprovació i valoració de les diferents exploracions a què fa referència 
aquest  quadre es farà únicament  i  exclusiva al  centre  mèdic  designat  pel 
quadre facultatiu designat i els seus resultats han de referir-se al moment de 
l’exploració.
 
Durant el procés de practiques a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
podran realitzar-se les proves mèdiques necessàries per tal de garantir que 
l’estat de salut de la persona aspirant s’adequa al nivell exigit a les bases.
 
 
 

 

EXP. NÚM. 876/17 APROVACIÓ DE LES SUBVENCIONS A LOCALS BUITS PER 
INICI O REMODELACIÓ D'ELLS ANYS 2017

Favorable Tipus de votació: 
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Unanimitat/Assentiment

Antecedents
 
1. El dia 25 de maig de 2017 , el ple de la corporació va aprovar les bases  
reguladores  per  a  la  sol·licitud  i  atorgament  de  les  subvencions,  a  les 
empreses amb seu al terme municipal, que realitzessin l’obertura d’una nova 
activitat en un local buit i/o la modernització d’un existent.
 
2. La junta del govern local de l’Ajuntament de l’Arboç, en sessió 19 d’abril de 
2018,  va  aprovar  la  convocatòria  publica  per  l’atorgament  d’aquesta 
subvenció, en règim de concurrència competitiva.
 
3.  En data  15 de juny de 2018,  va finalitzar  el  termini  de presentació  de 
sol·licituds, les empreses que van presentar les seves peticions de subvenció 
i  van  aportar  la  documentació  requerida  a  la  convocatòria,  van  ser  les 
següents:
 
- RE 2018-E-RC – 3010 
- RE 2018-E-RC - 3017 
 
4.  El  servei  d’Ocupació  Municipal  en  data  16  de  juny  de  2018,  informa 
favorablement  sobre  la  sol·licitud  d’atorgament  d’aquestes  empreses,  atès 
que la documentació presentada per totes s’ajustava a la normativa, i que els 
càlculs  realitzats  per  a  cadascú  dels  casos  que  s’han  presentat,  son 
susceptibles de bonificació dins l’import consignat a aquesta subvenció.
 
5.  En  data  18  de  juny  de  2018,  la  Secretària-Interventora  Actal  de 
l’Ajuntament de l’Arboç emet informe comunicant que un cop finalitzada la 
fiscalització de l’expedient es verifica la idoneïtat del tipus de procediment i, 
que  existia  crèdit  disponible  suficient  a  l’aplicació  pressupostària 
18.03.4500.22716 dins del PLA D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE BARRIS, al 
camp  07.02  PLA DE  PARTICIPACIÓ  CIUTADANA FOMENT  DEL TEIXIT 
SOCIAL,  PROJECTE DINAMITZACIÓ DE LOCALS BUITS  2016-2017  per 
aquells  sol·licitants  dins  del  Barri  Antic  i  aplicació  pressupostària 
18.03.2410.48900  per  aquells  locals  que  siguin  fora  del  Nucli  Antic,  del 
pressupost vigent.
 
6. Vist l’informe favorable de l’Arquitecta Municipal de l’Ajuntament de l’Arboç, 
Montserrat  Sandoval  Sarrias,  a  data  10 d’octubre  de 2018,  i  d'acord amb 
l'avaluació de les sol·licituds presentades, es tramet a concedir la subvenció a 
les  sol·licituds  següents  per  complir  amb  l'establert  a  les  Bases  per 
l'atorgament dels ajuts del projecte de Dinamització de locals buits dins de 
l'àmbit del nucli antic 2016- 2017:
 
****9712M 200€
****1581V 200€
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Fonaments de dret
 
1,  D’acord  amb l’article  23.2  de la  llei  de  subvencions 38/2003 de 17 de 
novembre,  que  desenvolupa  el  procediment  per  a  la  concessió  de  les 
subvencions  convocades  d’acord  amb els  principis  de  la  llei  39/2015,  d’1 
d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  comú  de  es  Administracions 
públiques.
 
2.  De  conformitat  amb  les  bases  aprovades  al  ple  de  la  corporació  i 
publicades en el BOPT en data 17 de maig de 2018, on es regula els termes 
d’aquesta subvenció.
 
3.  D’acord  amb la  convocatòria  aprovada per  la  Junta  de  Govern  Local  i 
publicada en el BOPT en data 17 de maig de 2018.
 
Per  tant,  proposo  a  la  junta  de  Govern  de  la  Corporació  l’adopció  dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar les subvencions sol·licitades per aquestes empreses per a la 
iniciació d’una activitat en un local buit i/o la modernització d’un existent, en 
funció de la documentació aportada per l’iniciació de l’activitat i/o remodelació 
d’aquesta.  Els  documents  aportats  i  l’escalat  estipulat  a  les  Bases 
reguladores, per valor de 400,00 € repartits en els temes següents:
 
DNI:----9712M Comunicació  prèvia  declaració  responsable:  200,00€ (2016) 
Pla de Barris
DNI:----1581V  Comunicació  prèvia  declaració  responsable:  200,00€  (2016) 
Pla de Barris
 
Segon.  Fer  el  pagament  a  les  empreses abans esmentades pels  imports 
corresponents en cada cas.
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a les parts interessades i comunicar-ho al 
Departament d’Intervenció als efectes pertinents.
 

 

EXP. NÚM. 2040/18 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A CONTRACTACIÓ 
DE TRES JOVES EN PRÀCTIQUES GARANTIA JUVENIL 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

Assumpte: Acceptació de la subvenció per a la contractació en pràctiques de 

joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil 2018.
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Fets:

1.  En data  31 d’agost  de  2018,  l’Ajuntament  de  l’Arboç va  presentar  una 

sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), per 

a la contractació en pràctiques de 3 persones beneficiàries del Programa de 

Garantia Juvenil.

2. En data 3 d’octubre de 2018, el SOC emet una resolució d’atorgament de la 

subvenció de 33.000€ per  a la  realització  de tres contractes de treball  en 

pràctiques.

3.  En aquesta resolució es notifica que es realitzarà una bestreta del 80% i 

que s’establirà  com a garantia  la  retenció d’un 20%, que es pagarà quan 

l’entitat hagi presentat el certificat d’inici de les actuacions. 

4. Al pressupost vigent, a les aplicacions pressupostàries 18.01.9200.13101 

ADMINISTRACIÓ  GENERAL  -  JOVES  EN  PRÀCTIQUES  PROGRAMA 

GARANTIA JUVENIL,  i  18.05.1533.13101  SERVEI  DE  MANTENIMENT  – 

BRIGADA - JOVES EN PRÀCTIQUES PROGRAMA GARANTIA JUVENIL, no 

existeix  crèdit  disponible suficient,  amb la qual  cosa, un cop acceptada la 

subvenció,  es realitzarà una modificació  de crèdit  mitjançant  generació de 

crèdit per l'import atorgat, sent l'òrgan competent l'Alcalde. 

 

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 de 

Garantia Juvenil a Catalunya.

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

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:
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Primer.-  Acceptar  la subvenció atorgada pel  SOC en data  3 d’octubre de 

2018, per valor de 33.000€ per a realitzar la contractació en pràctiques de 3 

joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil.

Segon.-  A  les  aplicacions  pressupostàries  18.01.9200.13101 

ADMINISTRACIÓ  GENERAL  -  JOVES  EN  PRÀCTIQUES  PROGRAMA 

GARANTIA JUVENIL,  i  18.05.1533.13101  SERVEI  DE  MANTENIMENT  – 

BRIGADA - JOVES EN PRÀCTIQUES PROGRAMA GARANTIA JUVENIL, no 

existeix  crèdit  disponible suficient,  amb la qual  cosa, un cop acceptada la 

subvenció,  es realitzarà una modificació  de crèdit  mitjançant  generació de 

crèdit per l'import atorgat, sent l'òrgan competent l'Alcalde. 

Tercer.-  Notificar  els presents acords al  Servei  d’Ocupació de Catalunya i 

comunicar-ho a la Intervenció de l’Ajuntament als efectes pertinents.

 

EXP. NÚM. 2498/2018. ESPECTACLE TANDARICA CIRCUS, OFICINA DE 
SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL - PROGRAMA.CAT 2016

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

Atès que l’any 2016 es va procedir  a contractar mitjançant el  Program.cat 
2016, l’actuació del grup “Tandarica Circus” per tal de rebre un ajut econòmic 
equivalent al 45% del cost de l’actuació;
 
Atès que per un error material no es va sol.licitar correctament la subvenció a 
l’OSIC per  l’actuació  del  grup “Tandarica  Circus”,  fet  que ha comportat  la 
revocació total de la mateixa per l’organisme corresponent.
 
Atès  que  en  data  1  d’octubre  de  2018  amb  registre  d’entrada 
2018-E-RC-5644,  l’OSIC  ens  requereix  el  reintegrament  de  816,75  € 
corresponents a l’import de la contractació que en el seu moment se’ns havia 
atorgat per l’actuació de l’espectacle abans esmentat.
 
Atès  que  l’Ajuntament  no  va  procedir  a  justificar  la  subvenció  atorgada, 
donant per entés la renúncia d’aquest ajut concedit;
 
Vist l’informe del Departament d’Intervenció de data 8 d’octubre de 2018;

La regidoria de Cultura proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents ACORDS:
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Primer.- Abonar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament 
de  Cultura  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  la  quantitat  de  816,75  € , 
corresponent  a  l’ajut  atorgat  mitjançant  el  Programa.cat  2016,  per 
l’actuació del grup “Tandarica Circus”.
 
Segon.- Aprovar  la  despesa  que  anirà  a  càrrec  de  la  partida 
18.03.2410.22609 del pressupost de la Corporació.
 
Tercer.- Procedir a efectuar el pagament al número de compte facilitat per 
l’OSIC: BBVA 0182-6035-47-02015-10760.
 
Quart.- Notificar el present acord a l’OSIC als efectes pertinents.

 

EXP. NÚM. 1196/2018. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A H.K.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 30 de març de 2012, va 
aprovar les Bases per la Concessió de Prestacions d'Urgència Social, i donat 
que actualment hi ha una persona que ha presentat sol·licitud per acollir-se a 
aquestes  bases,  i  un  cop  derivades  als  Serveis  Socials  del  municipi,  la 
treballadora social ha procedit a realitzar la valoració pertinent a la sol·licitant.
 
Atès  que  en  data  20  de  juny  de  2012,  l'Ajuntament  de  l'Arboç  signa  un 
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  27  de  setembre  de  2018 
(2018-E-RC-5597), per H.K., on sol·licita un ajut social;
 
Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a 
l'atorgament d'un ajut de 50,06€ per consum elèctric i 24,39€ en concepte de 
subministrament  d’aigua  amb  el  núm.  de  contracte:  5920018  i  període 
2018/04.
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.K., per un import de 50,06€ 
per tal de fer front un rebut de subministrament elèctric i 24,39€ en concepte 
de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 5920018. 
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Segon.-  Aprovar  efectuar  el  pagament  de  la  mencionada  factura  de 
subministrament elèctric, per un import total de 50,06 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/04 per import 
total de 24,39€, 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.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de L'Arboç

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


	Primera
	LLISTA D'ASPIRANTS
	TRIBUNAL QUALIFICADOR
	PROCÉS DE SELECCIÓ

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de L'Arboç
	2018-10-19T09:38:36+0200
	L'Arboç
	CPISR-1 C ISABEL BLASON BERDASCO
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de L'Arboç
	2018-10-19T10:40:00+0200
	L'Arboç
	TCAT P JOAN SANS FREIXAS - DNI 39665174H
	Ho accepto




