
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/47 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 22 / de novembre / 2018 

Durada Des de les 19:21 fins a les 19:37 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 NO

39665174H JOAN SANS FREIXAS SÍ

39688738F JOSEP RAJA MOLINARI SÍ

39733266F MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS SÍ

46339828A MONTSERRAT PEREZ GALLEGO SÍ

46634761F SUSANA BAYO MORALES SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. GABRIEL CURIESES ESTEBAN:
«BAIXA LABORAL»

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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A) PART RESOLUTIVA 

 

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 46/18 DE DATA 15/11/2018.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de 
Govern Local 46/18 de data 15 de novembre de 2018.
 
 
S'aprova per unanimitat.

 

EXP. NÚM. 2708/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A C.E.B.

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  5  de  novembre  de  2018 
(2018-E-RC-6113), per C.E.B., on sol·licita un ajut social. 
 
Donat que l'empresa SOREA SAU té signat un conveni amb l'Ajuntament de 
l'Arboç, en data 24 de març de 2016, amb l'objectiu de regular la col·laboració 
a  possibilitat  l'accés  de  les  persones  usuàries  del  servei  municipal 
d'abastament d'aigua potable en situació econòmica precària mitjançant ajuts 
del Fons de Solidaritat. 
 
Vist  l'informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a 
l'atorgament  d'un  ajut  de  145,05€,  per  fer  varies  factures  pendents  de 
pagament  en  concepte  de  subministrament  d'aigua  núm.  de  contracte 
5921918 i període 2018/01, 2018/02, 2018/03 i 2018/04. 
 
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 19 de novembre de 2018; 
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Atès  que  hi  ha  una  persona  que  ha  presentat  sol·licitud  per  acollir-se  a 
aquestes  bases,  i  un  cop  derivades  als  Serveis  Socials  del  municipi,  la 
treballadora social ha procedit a realitzar la valoració pertinent al sol·licitant. 
 
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  C.E.B.,  per  un  import  de 
145,05€ en concepte de subministrament d'aigua, període 2018/01, 2018/02, 
2018/03 i 2018/04. 
 
Segon.- Aprovar les factures d'aigua, per import total de 145,05€, a càrrec del 
Fons Social aportat per l'empresa SOREA SAU. 
 
Tercer.-  Notificar  el  present  acord  a  la  persona  interessada  i  a  l'empresa 
SOREA. 

 

EXP. NÚM. 916/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL M.C.T.

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  9  de  novembre  de  2018 
(2018-E-RC-6187), per M.C.T., on sol·licita un ajut social;

Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a 
l'atorgament d'un ajut de 64,00 € en concepte de subministrament elèctric;,

Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 13 de novembre de 2018, 
en  el  qual  s'estableix  que  existeix  consignació  suficient  a  l'aplicació 
pressupostària 18.04.2310.48000 per fer front aquesta despesa.

La Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l'adopció 
dels següents ACORDS:
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Primer.-  Aprovar  l’atorgament  d'un  ajut  social  a  M.C.T.,  per  un  import  de 
64,00€ per tal de fer front a un rebut de llum de l’empresa Endesa. 
Segon.- Efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament 
elèctric, per un import total de 64,00€ a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada, i a Càrites l’Arboç.

 

EXP. NÚM. 2706/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A D.G.G.

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  5  de  novembre  de  2018 
(2018-E-RC-6101), per D.G.G., on sol·licita un ajut social;

Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a 
l'atorgament d'un ajut de 184,15€ en concepte de subministrament elèctric, 
65,56€ de gas i 32,46€ en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. 
de contracte: 5920888 i període 2018/04.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 14 de novembre 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  D.G.G.,  per  un  import  de 
184,15€ per tal de fer front a un rebut de subministrament elèctric, 65,56€ per 
gas  i  32,46€  en  concepte  de  subministrament  d’aigua  amb  el  núm.  de 
contracte: 5920888. 

Segon.-  Aprovar  efectuar  el  pagament  de  la  mencionades  factures  de 
subministrament  elèctric  i  gas,  per  un  import  total  de  249,71  €  a  Càrites 
l’Arboç.
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Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/04 per import 
total de 32,46€, 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.

 

EXP. NÚM. 1106/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A R.A.

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  16  de  novembre  de  2018 
(2018-E-RC-6343), per R.A., on sol·licita un ajut social;

Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a 
l'atorgament d'un ajut de 128,95 € en concepte de subministrament elèctric;
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 19 de novembre 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 R.A., per un import de 128,95 
€ per tal de fer front varis rebuts de llum de l’empresa Naturgy. 
Segon.- Efectuar el pagament de la mencionades factures de subministrament 
elèctric, per un import total de 128,95 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada, i a Càrites l’Arboç.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Ajuntament de L'Arboç

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



 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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