Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/11

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ordinària

Data

15 / de març / 2018

Durada

Des de les 19:15 fins a les 20:15 hores

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per l'alcalde

JOAN SANS FREIXAS

Secretària-interventora actal.

ISABEL BLASON BERDASCO

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77785871D

ALFONS RIBAS PEREZ

SÍ

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39688738F

JOSEP RAJA MOLINARI

SÍ

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

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 10/18 DE DATA 08/03/2018
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Codi Validació: 5TTEXA4ARDE462ZCNNZJJDSH3 | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

Tipus de convocatòria

Número : 2018-0011 Data : 22/03/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 26/03/2018
HASH: 8f88a04d2e177866c960101d08accada

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 22/03/2018
HASH: cee35441c35b8fdb2c85c0ff490a1975

ACTA

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de Govern Local
10/18 de data 8 de març de 2018.
S'aprova per unanimitat.

Antecedents

Des de la regidoria d’esports es vol oferir als infants i joves que estan en
situació d’alt risc d’exclusió social, personal i/o familiar activitats lúdicesportives amb el propòsit de promoure actituds i conductes que ajudin a
prevenir comportaments d’alt risc social i afavorir l'opció d’estils de vida
saludables mitjançant la pràctica d’exercici físic, i es redacta la memòria, la
qual proposa, dintre del programa d'esport, salut i convivència de la Llei de
Barris, portar a terme el subministrament de 8 elements per crear un
recorregut denominat Street work al Parc de Santa Llúcia .
1.

2. Migjançant Provisió de l'Alcaldia, s'acredità la necessitat d'aquest Ajuntament de procedir a
la contractació dels elements que conformen l'anomenat parc esportiu per promoure
l'integració social, per part de l’empresa BARMANIA PRO B.V. amb el RE. 1431

per import de 7.513,64€ (VAT. 1.304,64€ impost valor agregat).
3. La Intervenció de l'Ajuntament informa que existeix crèdit disponible suficient per poder dur
a terme l'actuació, a l'aplicació pressupostària 18.03.4500.61004 LLEI DE BARRIS –
PROGRAMA D’ESPORT, SALUT I CONVIVÈNCIA.
Fonaments de dret
1.D'acord amb la resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, que va obrir convocatòria per l'any
2010 per a l'atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen un atenció especial, l'Ajuntament de l'Arboç va
sol·licitar la participació dins del Fons de foment del programa Barris pel seu Projecte
d'intervenció
integral
al
Nucli
antic
del
municipi.
2.Tal i com va disposar l'article 15.2 del decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es
desenvolupava la llei 2/2004 abans esmentada, correspon a la Comissió de Gestió de Fons
de foment del programa de barris, l'aprovació de la pròrroga per finalitzar l'execució de les
actuacions que han obtingut finançament, la qual va atorgar l'esmentada pròrroga del projecte
d'intervenció
integral
del
nucli
antic,
a
l'any
2014.
3. Els articles. 16,c) 118, 131, 300 al 299 al 306 I Disposició addicional vegèsima primera de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. Contracte menor de
subministrament amb empreses extranjeres, CPV. 37400000-2 ARTICLES I MATERIAL
ESPORTIU,
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXP. NÚM. 634/2018. APROVACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS
PER CREAR RECORREGUT STREET WOR AL PARC DE SANTA LLUCIA, DEL
PROGRAMA DE LA LLEI DE BARRIS.

4, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
5.Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern. Art. 8.1.a): la publicació relativa a la contractació menors es podrà dur a terme
trimestralment. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
6.Bases d'execució del pressupost.

1 codi: BMP-10204 1 Swedish Wall 1.500,00€
2 codi:BMP-f 0301 1 French Triple Push-up Bars 995,00€
3 codi: BMP-10306NS 1 Double pull-up balt90 cm bars 1.229,60€
4 codi: BMP-10102 1 Handstand parallel bars 495,00€
5 codi: BMP-101 03 1 Classic Low parallel bars 520,00€
6 codi: BMP-10100 1 lnfo panel holder 360,00€
Color combination: Ral 9005 / Ral 6018

Número : 2018-0011 Data : 22/03/2018

1r.- Aprovar la memòria d’aquesta actuació i dur a terme la contractació de
l’empresa BARMANIA PRO B.V. amb VAT. Num. NL820546902B01. , pel
subministrament de 8 elements següents, instal.lats al Parc de Santa Llúcia:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

7 codi:CUSTOM 1 Single panallel bar 260,00€

Aprovar la despesa per import 7.513,64€ (VAT. 1,304,64€ impost valor
agregat) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 18.03.4500.61004 LLEI DE
BARRIS – PROGRAMA D’ESPORT, SALUT I CONVIVÈNCIA, dins de
l'actuació codi 07,6 camp 7.06.01.
2n.-

3er.- Designar responsable d’aquest contracte al senyor Joan Ruiz-Peinado Ferran
responsable de la Brigada municipal, , per tal que en supervisi i controli l’execució i adopti les
decisions i dicti les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació
pactada es realitzi correctament.
4t. Determinar que la factura contingui la informació següent:
a) Que l'òrgan de contractació és Secretaria.
b) Que l'òrgan administratiu i destinatari, amb competències en matèria de comptabilitat
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8 codi:SHIPPING 1 Shipping cost Weert – I'Arbog 850,00€

pública és Intervenció .
c) El mitjà de pagament serà a través de transferència bancària.
d) Que el codi DIR3 és L01430167.
e) Que la unitat tramitadora és INTERVENCIÓ.
5è. Incorporar la factura i tramitació del pagament, si escau, una vegada realitzada la
prestació.

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 19 de febrer de 2018 (2018-E-RC-1127), per
M.A., 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 56,64€ , per fer front una factura pendent de pagament en concepte de
subministrament d'aigua núm. de contracte 9067342 i període 2017/06;
Vist l' informe del Departament d' Intervenció de data 8 de març de 2018, en el qual
s' estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària
18.04.2310.48000 per fer front aquesta despesa.
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 M.A., per un import de 56,64€ en
concepte de subministrament d'aigua, període 2017/06.
Segon.- Aprovar la factura d'aigua, per import de 56,64€, a càrrec del Fons Social
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0011 Data : 22/03/2018

Favorable
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EXP. NÚM. AJUT PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL A M.A.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6è. Notificar la resolució a l'adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.

aportat per l'empresa SOREA SAU.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a l'empresa SOREA.

EXP. NÚM. 183/18 AJUT PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL A A.P.E.

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 al
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 Càritas, 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 març de 2018 (2018-E-RC-1469), per A.P.E. ,on
sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
78,27€ en concepte de subministrament elèctric i 82,90€ en concepte de gas.
Vist l' informe del Departament d'Intervenció de data 8 de març 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:

Número : 2018-0011 Data : 22/03/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Segon.- Efectuar el pagament de les mencionades factures de subministrament elèctric i gas,
per un import total de 161,17€ a Càritas l' Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.

EXP. NÚM. 640/18 AJUT PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL A M.G.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 al
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Primer.- Aprovar l'atorgament d' un ajut social a A.P.E., per un import de 78,27 € per tal de fer
front a un rebut de subministrament elèctric i 82,90€ a un rebut de gas.

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

Número : 2018-0011 Data : 22/03/2018

B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 Càritas, 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 març de 2018 (2018-E-RC-1470) per M.G.B. ,on
sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un ajut de
97,43€ en concepte de subministrament elèctric i gas.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 8 de març 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 M.G.B., per un import de 97,43 € per tal de fer
front un rebut de subministrament elèctric i gas.
Segon.- Efectuar el pagament de la mencionada factura de subministrament elèctric-gas per
un import total de 97,43€ a Càritas l'Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes

