
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/2 La Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 11 / de gener / 2018

Durada Des de les 15:00 fins a les 15:25 hores

Lloc Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per L'alcalde JOAN SANS FREIXAS

Secretària-interventora actal. ISABEL BLASON BERDASCO

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39693419L GABRIEL CURIESES ESTEBAN SÍ

39665174H JOAN SANS FREIXAS SÍ

39688738F JOSEP RAJA MOLINARI SÍ

39733266F MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS SÍ

46339828A MONTSERRAT PEREZ GALLEGO SÍ

39706418T SONIA MAGRANE RUS SÍ

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA

 

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 1/18 DE DATA 04/01/2018
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de Govern Local 
1/18 de data 4 de gener de 2018.
S'aprova per unanimitat.

 

EXP. 2425/2017. LICITACIÓ DEL SERVEI DE GESTORIA I ASSESSORAMENT 
LABORAL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

L’Ajuntament  de l’Arboç no disposa del  mitjans humans necessaris  per  portar  a terme la 
gestió laboral de la totalitat de les qüestions relacionades amb els seus empleats públics. Per 
aquest motiu, es necessari el suport d’una empresa externa a aquesta administració, que 
recolzi,  en  gran  mesura,  la  realització  d’una  bona  part  de  les  tasques  vinculades  al 
departament de recursos humans.
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2014, acordà adjudicar a 
SUGRAÑES ASSESSORS, SLP, el contracte de serveis de gestoria i assessorament laboral, 
formalitzant-se el corresponent contracte administratiu el dia 30 d’abril de 2014.
 
Per providència d’Alcaldia de data 5 de gener de 2018 s’inicia expedient per tal de licitar la 
gestió del servei de gestoria i assessorament laboral, mitjançant procediment obert, expedient 
ordinari, que preveuen els articles 169, 174 i ss del Reia Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  llei  de  contractes  del  sector  públic  (en 
endavant TRLCSP): 
 
·         En aquesta providència s’indica la possibilitat de licitar el contracte pel procediment 

obert, tramitació ordinària.
 
·         Que la duració del contracte es preveu de 2 anys, amb la possibilitat d’acordar una 

pròrroga per 2 anys més.
 
·         Que s’ha  redactat  els  Plecs  de clàusules  administratives  tècniques  particulars  que 

hauran  de  regir  aquesta  contractació,  determinant-se  en  expedient  ordinari,  el 
procediment obert.

 
En data 5 de gener de 2018, la Secretària – interventora acctal va emetre informe sobre la 
legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el  
contracte, informant també, sobre la legalitat dels esmentats Plecs de Clàusules.
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 5 de gener de 2018, en el que s’estableix, per una banda, 
que  en  l’aplicació  pressupostària  18.01.9200.22604  ADMINISTRACIÓ  GENERAL  – 
DESPESES DIVERSES –JURÍDICS existeix consignació pressupostària suficient i adequada 
per  dur  a terme el  citat  contracte de servei.  Per  altra  banda, el  termini  de durada de la 
concessió no excedeix del raonablement necessari perquè l’empresa concessionària recuperi 
les inversions a la instal·lació.
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 110 
i en la disposició addicional segona del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, proposo l’adopció dels  
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següents 
 
ACORDS:
 
PRIMER.-  Aprovar  l’expedient  de  licitació  i  contractació,  mitjançant  procediment  obert, 
tramitació  ordinària  i  més  d’un  criteri  d’adjudicació,  amb una  durada  de  2  anys,  amb  la 
possibilitat de prorrogar el contracte en 2 anys més, per la concertació amb l’empresa que 
resulti adjudicatària, de la gestió del servei de gestoria i assessorament laboral.
 
SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el 
contracte  de  gestió  del  servei  de  gestoria  i  assessorament  laboral i  anunciar  la  licitació 
atorgant  un  termini  de  20  dies  hàbils  següents  a  la  última  publicació  de  l’edicte  de 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Butlletí Oficial de la 
província  de  Tarragona  (BOPT),  al  tauler  d’edictes  municipals,  a  la  pàgina  web  de 
l’ajuntament i al perfil del contractant, per presentar les pliques corresponents. 
 
TERCER.- Aprovar  la  despesa  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostaria  18.01.9200.22604 
ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES –JURÍDICS.  En  el  pressupost  de 
l’exercici 2019, i en el seu cas, en els posteriors, es consignarà crèdit adequat i suficient per 
fer front a les despeses que es derivin de la present contractació de caràcter plurianual.
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.
 

 

EXP. 18/18. ATORGAMENT SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L'ASSOCIACIÓ 
DE DONES ARBOCENQUES PER LA COL·LABORACIÓ EN LA FIRA DE SANTA 
LLÚCIA 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

Atès  que  l’Associació  de  Dones  Arbocenques  va  col·laborar  amb  l’Ajuntament  en 
l’organització de diverses activitats incloses en la programació de la Fira de Santa Llúcia  
2017;
 
Atès  que  l’Ajuntament  de  l’Arboç  considera  adient  col·laborar  amb  aquelles  entitats  que 
fomenten les festes tradicionals de la vila i alhora contribueixen a potenciar el  dinamisme 
cultural del municipi;
 
Per  tot  l’anterior  exposat  la  Regidoria  de  Cultura  vol  atorgar  una  subvenció  de  caràcter 
extraordinària, a l’Associació de Dones Arbocenques, per un import de 225,00€, per tal de 
contribuir  en les despeses dels  diferents  actes organitzats  durant  la Fira de Santa Llúcia 
2017.
 
Vist l'article 118 i 125.2.a) del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres,  Activitat  i  Serveis  del  Ens  Locals,  en  el  qual  s'estableix  que  poden  atorgar-se 
subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost;
 
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 5 de gener de 2018, en el que s'estableix 
que existeix consignació suficient per fer front a la despesa;
 
La  Regidoria  de  Cultura  proposa  a  la  Junta  de  Govern  Local  l'adopció  dels  següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Atorgar a l’Associació de Dones Arbocenques, amb NIF-G55697452 una subvenció 
extraordinària per import de 225,00 € (dos cents vint-i-cinc euros) per tal de contribuir en les 
despeses dels diferents actes organitzats durant la Fira de Santa Llúcia 2017.
 
Segon.-  Aprovar  la  despesa  que  anirà  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària 
18.06.3380.48900 del pressupost de la Corporació.
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació de Dones Arbocenques. 
 

 

EXP.1447/2017. APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS A 
LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER LA CREACIÓ 
D'UNA BORSA DE TREBALL D'AUX. ADMINISTRATIU/VA

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Asse
ntiment

Fets: 

 
1.  Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’agost de 2017, publicat al BOP de 
Tarragona núm. 165 de data 25 d’agost de 2017 i al DOGC núm. 7440 de data 24 d’agost de 
2017 es van aprovar les bases i la convocatòria del concurs – oposició lliure per la creació  
d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va, personal laboral temporal, grup C2.

 
2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2017, es va esmenar les 
citades bases i aquesta esmena es va publicar al BOPT núm. 202 , de data 19 d’octubre de 
2017 i al DOGC núm. 7476, de 18 d’octubre de 2017.

 
3. En data 8 de novembre de 2017 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies.

 
Fonaments de dret:

1. Bases convocatòria  del  concurs –  oposició lliure  per  la  creació  d’una borsa de treball  
d’auxiliar administratiu/va, personal laboral temporal, grup C2.

 
Per tot l’anterior el regidor de Règim Interior, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives 
del esmentat concurs-oposició lliure de la següent manera: 
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Aspirants admesos

 

NIF

....3657Q

….0013S

….6305C

….8904N

….5629G

….1611Z

….1850Z

….2764D

….7985D

….1343K

….6755Y

….5616G

….2209R

….3355Z

….8912P

….1034E

….7039K

….0188K

….1502T

 

Aspirants Exclosos amb detall de la causa d’exclusió
 

NIF CAUSA EXCLUSIÓ

----3253H Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a), e) i g)

----2066N Manca documentació justificativa Base 4

----8818E Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a), e) i g) i Base 4

----6277L Manca documentació justificativa Base 4

----4929Z Manca documentació justificativa Base 4

----1997A Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a), e) i g)

----3758J Manca documentació justificativa Base 4

----6643K Manca documentació justificativa Base 4

----0721C Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a), e) i g)
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----1193C Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a), e) i g) i Base 4

----1224Y Manca documentació justificativa Base 4

----2024T Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartat a)

----7872E Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a), e) i g)

-----6988J Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a), e) i g)

-----7440K Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartat b), c), f) i e)

----5889J Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats e) i g)

----3695E Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a) i e)

----8947D Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartat a) i g)

----0950D Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a), e) i g) i Base 4

----0382X Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a), e) i g) i Base 4

----3050J Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartat a) i g)

----8727F Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartat a) i g)

----3625P Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a) i e)

----9733C Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a), e) i g)

----1212V Manca documentació justificativa Base 3, 
Apartats a), e) i g) i Base 4

----0002D Manca documentació justificativa Base 4

 
Segon.- Queden exempts de la realització de la prova de llengua catalana corresponent al 
nivell C els següents aspirants:  
 

NIF

----3657Q

----0013S

----6305C

----8904N

----5629G

----1611Z

----1850G

----7985D
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----3355Z

----1034E

----0188K

 

Tercer.- Nomenar al següent tribunal qualificador:
 
Presidenta 
Isabel Blasón Berdasco (Titular)
 
Imma Forns Gabarró (Suplent)
 
Vocal a Proposta de l’Escola d’Administració Pública
 
(Pendent nomenament)
 
Vocal a Proposta del SAM (Diputació de Tarragona)
 
(Pendent nomenament)
 
Vocal
 
Àngels Olmos Ruiz (Titular)
 
Rosa M. Robles Pereira (Suplent)
 
Vocal
 
Bárbara Medina Riambau (Titular)
 
Enric Casellas Tetas (Suplent)
 
Secretària (amb veu però sense vot)
 
Encarna Prieto Àlvarez (Titular)
 
Eva M. Acosta Acosta (Suplent)
 
Quart.- Els aspirants exclosos hauran de esmenar els  errors  en un termini  de 10 dies a 
comptar  des  del  dia  següent  a  la  publicació  d’aquest  acord  al  tauler  d’anuncis  de 
l’Ajuntament.
 
Cinquè.- Aquesta llista s’elevarà a definitiva junt amb aquesta resolució, si transcorregut un 
termini  de 10 dies  des  de la seva publicació,  a  la  seu electrònica i  a la  pàgina web de 
l’Ajuntament, no es presenten al·legacions.
 
Sisè.- Convocar a tots els aspirants que han de realitzar les proves d’acreditació del nivell de 
suficiència  de  català  (C)  el  dia  15  de març  de 2018,  a  les  9:00  h.,  per  a  la  realització 
d’aquestes, així com al Tribunal qualificador.
 
Setè.- Convocar als membres del  Tribunal qualificador, per a la realització de la resta de 
proves del concurs-oposició lliure a la Casa de Cultura de l'Arboç, el dia 16 de març de 2018, 
a les 8:15 h.
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Vuitè.- Convocar  a tots  els  aspirants  admesos,  els  quals  hauran de presentar-se amb el 
Document Nacional d’Identitat, el mateix dia 16 de març de 2018, a la Casa de Cultura a les 
8:30 h., per a l’inici de les proves.
 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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