Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/42

La junta de govern local

Ordinària

Data

18 / d’octubre / 2018

Durada

Des de les 19:58 fins a les 20:14 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

39733266F

MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS

SÍ

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

SÍ

39706418T

SONIA MAGRANE RUS

NO

46634761F

SUSANA BAYO MORALES

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. JOSEP RAJA MOLINARI:
«TREBALL»
1. SONIA MAGRANE RUS:
«TREBALL»
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0042 Data : 25/10/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 28/10/2018
HASH: 297d6e1711652dc4e0614f5a65c358aa

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 25/10/2018
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

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 41/18 DE DATA 11/10/2018.

On diu:
Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la bossa de vinculació 15-2.
Ha de dir:
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.
On diu:
Sisè.- Publicar la present adjudicació en el perfil de contractant a través de la
pàgina web de l’Ajuntament.
Ha de dir:
Sisè.- Publicar aquest acord al Perfil de contractant de l’Ajuntament de
l’Arboç.
L'Acta s'aprova per unanimitat.

EXP. NÚM. 2101/2018. APROVACIÓ DE LES BASES DEL PROJECTE PILOT PER
A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS AMB MALALTIES CRÒNIQUES I
VULNERABILITATS DIVERSES
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Assen
timent
Ajuntament de L'Arboç
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Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 41/18 de data 11 d'octubre de 2018, posant en coneixement
dels membres de la Junta de Govern, pel que fa a l'acord corresponent a
l'Exp. 2300/18 d'adjudicació de contracte del servei de conservació,
manteniment, reparació i millora dels paviments de les voreres, mobiliari urbà,
senyalització viària i d'altres treballs en elements municipals, havent-se
detectat el següent en la part dispositiva de l'acord:

Número : 2018-0042 Data : 25/10/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

L’Ajuntament de l’Arboç desitja dissenyar i desenvolupar un model d’atenció psicosocial i de
suport a l’atenció de les persones que pateixen una malaltia crònica del municipi de l’Arboç,
mitjançant l’aprovació d’unes bases generals que permetin definir les condicions i
procediments per ser beneficiari dels esmentats ajuts.
La voluntat de l’Ajuntament amb aquests ajuts és contribuir en la planificació d’accions en
l’àmbit comunitari, pel que fa a la prevenció primària de les malalties cròniques del municipi.
Vist l’informe del Departament d’Intervenció de data 17 d’octubre de 2018;

Tercer.- Trametre a la Base Nacional de Subvencions l’extracte de la convocatòria a fi que
ordeni la seva publicació al BOP als efectes de coneixement general.

BASES PROVA PROJECTE PILOT PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS AMB
MALALTIES CRÒNIQUES I VULNERABILITATS DIVERSES.

1.

1. ANTECEDENTS.

El període final de la vida és, possiblement, l’etapa amb més necessitats d’atenció sanitària.
La resposta adequada a les esmentades necessitats és un dels grans reptes de la medicina
moderna.
El reconeixement del caràcter únic i transcendent de l’experiència vital de cada persona
malalta és el primer pas per a l’alleujament del sofriment i la millora de la seva qualitat de
vida. Es tracta de prevenir i alleugerir el dolor i altres símptomes, oferint a la vegada un
acompanyament càlid i solidari, que permeti abordar serenament les emocions, els
sentiments i les qüestions existencials que sorgeixen sobre la pròpia malaltia.
Una de les prioritats dels pacients és estrènyer llaços amb els seus éssers estimats que,
moltes vegades en silenci, també presenten grans necessitats i demandes d’atenció.
Així mateix, els professionals que s’ocupen dels malalts i familiars sol·liciten sovint actuacions
de prevenció i suport davant l’estrès.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Segon.- Autoritzar la despesa que es derivi de la convocatòria que s’imputarà a l’aplicació
pressupostària 18.04.2310.48000 ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA – ATENCIONS
BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS, sent l’import màxim 4.500,00€.
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Primer.- Aprovar les Bases Generals per a l’atorgament d’ajuts per dur a terme un model
d’atenció psicosocial i de suport a l’atenció de les persones que pateixen una malaltia crònica
del municipi de l’Arboç.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

2.

OBJECTIUS.

Objectiu general:
ü Dissenyar i desenvolupar un model d’atenció psicosocial i de suport a l’atenció de les
persones que pateixen una malaltia crònica.
Objectius específics:

ü Preveure i tractar de manera proactiva i adequada les aguditzacions, d’acord amb els
dispositius organitzats de continuïtat d’atenció.
3.

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ

Comunitat:
Les principals intervencions que s’han de tenir en compte a l’hora de planificar accions en
l’àmbit comunitari, pel que fa a la prevenció primària de les malalties cròniques, són les
activitats adreçades a fomentar estils de vida saludables.
Les actuacions de promoció de la salut han d’anar dirigides a augmentar el coneixement i la
informació de la ciutadania pel que fa a la seva salut, a millorar els seus hàbits de vida i a
millorar la consciència respecte a determinats factors de risc.

Número : 2018-0042 Data : 25/10/2018

ü Vetllar pel continu assistencial des de la promoció i la prevenció, fins al final de la vida
emmarcat en tres eixos principals: accessibilitat, resolució i qualitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ü Millorar la qualitat de vida de la persona malalta crònica i les seves famílies procurant
mantenir l’autonomia del i la pacient i disminuir-ne la dependència.

L’APS ha de ser el nivell bàsic de prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de la persona
malalta crònica. El metge i la metgessa de família i la infermera d’AP són els responsables
del seu maneig, comptant amb l’assessorament dels metges i infermeres especialitzats i amb
recursos de coordinació com la infermera d’enllaç, la infermera gestora de casos i, si cal, el
treballador social.
L’orientació ha de ser proactiva, especialment en aquells pacients amb pluripatologia i que
són altament freqüentadors dels serveis hospitalaris.
4.

CALENDARI D’EXECUCIÓ.

L’execució d’aquest projecte està prevista que comenci al setembre del 2018 i tingui una
durada d’un any.
5.

ACTIVITATS PREVISTES.

ü Visites al domicili per part de l’equip de valoració.
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Atenció Primària:

ü Observar quines necessitats tenen els malalts crònics.
ü Oferir les ajudes pertinents per a millorar la seva qualitat de vida a través de les ajudes de
SS.
ü Possibles ajudes:
o Donar eines i/o elements per millorar la qualitat de vida (afavorir la mobilitat, entre
d’altres).

6.

PRESSUPOST.

L’aplicació pressupostària és 18.04.2310.48000 ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA – ATENCIONS
BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS, sent l’import màxim 4.500,00€.
6.1 IMPORTS SUBVENCIONABLES.

Es subvencionarà com a màxim el 20% del cost total fins a un màxim de 300€ per a cada
sol·licitant, al qual se li aplicarà el coeficient reductor en funció de la puntuació obtinguda en
els criteris econòmics de valoració següent:
Coeficient reductor: 0,25 quan els criteris econòmics de valoració estiguin entre 9 i 10
punts
Coeficient reductor: 0,5 quan els criteris econòmics de valoració estiguin entre 7 i 8
punts
Coeficient reductor: 0,75 quan els criteris econòmics de valoració estiguin entre 5 i 6
punts
-

Coeficient reductor: 0,90 quan els criteris econòmics de valoració siguin 4 punts

-

Coeficient reductor: 1 quan els criteris econòmics de valoració siguin 0 punts

Si el nombre de sol.licituds objecte de ser subvencionables supera el total de l’import
establert en aquestes bases, es realitzarà una reducció proporcional en totes les subvencions
atorgades.
6.1.1

Beneficiaris.

Posen ser beneficiaris de la subvenció les persones majors de 65 anys amb malalties
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o Teleassistència.
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o Serveis d’acompanyament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

o Treure barreres arquitectòniques.

cròniques i vulnerabilitats diverses que compleixin els següents requisits d’admissió:

a) Estar empadronades en el municipi de L’ARBOÇ mínim 1 any

- Per a cada menor de més a la llar: + 0,3 IRSC (170,74€).
Així doncs, la taula de correspondències entre rendes familiars màximes per
unitat familiar és la següent:

Unitat familiar

Ingressos mensuals

Un adult i un menor

853,68€

Un adult i dos menors

1.024,42€

Un adult i tres menors

1.195,16€

Dos adults i un menor

1.138,24€

Dos adults i dos menors

1.308,98€

Dos adults i tres menors

1.479,72€

Tres adults i un menor

1.422,80€

Tres adults i dos menors

1.593,54€

Tres adults i tres menors

1.764,28€

d) No ser titular en règim de propietat o copropietat de més d’un habitatge.
e) No percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que
cobreixin totalment el cost de l’activitat o servei.
6.1.2

Criteris específics de valoració.

Els criteris econòmics de valoració de les sol·licituds són els següents:
-

Fins al 25% dels ingressos màxims per unitat familiar à 10 punts.

-

Fins al 50% dels ingressos màxims per unitat familiar à 8 punts.

Ajuntament de L'Arboç
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- Per a cada adult de més a la llar: + 0,5 IRSC (284,56€).
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c) Tenir una renda per càpita neta mensual de manteniment no superior a la
definida per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a
l’exercici 2017 en relació amb l'indicador de renda de suficiència de
Catalunya (569,12 euros mensuals) multiplicada per 1,2 (682,94€). Per a
establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars
s’utilitzarà la següent fórmula de càlcul:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) Disposar d’informe favorable de l’equip de valoració del CAP de l’Arboç

-

Fins al 75% dels ingressos màxims per unitat familiar à 6 punts.

-

Fins al 100% dels ingressos màxims per unitat familiar à 4 punts.

7.

DEPARTAMENTS RESPONSABLES DE L’ACTUACIÓ.

ü Regidora de Serveis Socials i Sanitat.
ü Serveis Socials de l’Arboç.
ü Equip de valoració del CAP de l’Arboç.

EXP. NÚM. 109/2018. SUBVENCIÓ TRANSPORT ADAPTAT ANY 2017
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0042 Data : 25/10/2018

Un cop justificada degudament la subvenció, l'Ajuntament procedirà al seu pagament dintre
del termini de dos mesos, des de la presentació de la justificació completa. Els mitjans de
pagament seran els establerts a les Bases d'execució del Pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6.2 MÈTODE DE PAGAMENT.

Atès que a l’apartat II de les Bases esmentades es determina concedir ajuts de 100% per
subvencionar el transport adaptat de les persones amb disminució que assisteixen al Centre
Ocupacional o al Centre Especial de la Fundació Santa Teresa (Ventall) del Vendrell;

Atès que en aquest tipus d’ajuts s’utilitza l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya
(IRSC) per determinar el nivell d’ingressos (569,12€), i en aquest cas multiplicat per 2;

Atès que per aquests ajuts es tindrà en compte únicament els ingressos dels tutors (pare,
mare o tutor legal) i de la persona amb disminució;

Vist l'informe emès pel Cap d’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès
en data 23 d’agost de 2018, on es relaciona les famílies que han sol·licitat la subvenció de

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 26 de maig de 2016, va aprovar la
modificació de les Bases per la Concessió de Prestacions d'Urgència Social, per incloure
aquelles ajudes relatives al transport adaptat.

l’Ajuntament de l’Arboç per al transport Adaptat, i de les quals, les 3 compleixen els requisits:

Vist l' informe del Departament d' Intervenció de data 14 de setembre de 2018, en el qual
s'estableix que existeix crèdit disponible per realitzar l’atorgament de la subvenció;

2. Sol·licitant M.O.R., import total de 144,00€
3. Sol·licitant M.T.R.C., import total de 132,00€

Segon- Aprovar la despesa total de 408,00€ (quatre-cents vuit euros) que anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària 18.04.2310.48000.

Tercer- Notificar el present acord a les persones interessades i a Serveis Social del Consell
Comarcal del Baix Penedès.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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1. Sol·licitant M.P.B., import total de 132,00€
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Primer.- Aprovar l'atorgament d'un ajut a les famílies que es detallen a continuació, en
concepte de transport adaptat de les persones amb disminució i que assisteixen al Centre
Ocupacional o al Centre especial de Treball de la Fundació Santa Teresa (Ventall) del
Vendrell:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de L'Arboç
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