
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/23 La Junata de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 7 / de juny / 2018

Durada Des de les 18:30 fins a les 19:02 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

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

 

 

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 22/18 DE DATA 31/05/2018.
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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 22/18 de data 31 de maig de 2018.
 
 
S'aprova per unanimitat.

 

EXP 693/2018. RATIFICACIÓ DECRET DE L'ALCALDIA 2018-0688, 
NOMENAMENT MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
t

 
El Sr. Alcalde dona compte a la Junta de Govern Local, per la seva ratificació, el Decret de 
l’Alcaldia núm. 2018-0688, de data 7 de juny de 2018, que transcrit literalment diu:
 
 
«La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 3 de maig l de 2018, ha aprovat,entre  
altres, el Plec de Clàusules Administratives particulars que han de regir la contractació del  
servei per a la implantació i posada en funcionament d’una plataforma destinada a la gestió  
per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu.
 
La clàusula 21 d’aquest plec disposa que l’òrgan de contractació estarà assistit per la mesa  
de contractació, la qual estarà formada per les següents persones:
 
- President: Alcalde-president de l’ajuntament o en qui delegui
 
- Vocals: La secretària-interrventora accidental de l’Ajuntament
 
Un funcionari adscrita al departament d’Intervenció
 
Un funcionari adscrit al departament de secretaria.
 
Actuarà com a secretari de la mesa el vocal funcionari adscrit al departament de secretaria o  
en qui delegui.
 
Vist l’article 63.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic (en 
endavant LCSP), el qual disposa: 
 
“Deberán  ser  objeto  de  publicación  en  el  perfil  de  contratante,  (...)  la  
composición  de las  mesas  de contratación  que  asistan  a  los  órganos de  
contratación, (…)
 
En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de  
contratación (...), no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o  
que se refieran únicamente a la Administración, organismo o entidad a la que  
representen o en la que prestasen sus servicios.”
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Vist l’article  326.4 LCSP el qual disposa que els membres de la mesa seran  
anomenats per l’òrgan de contractació.
 
Es per  aquest  motiu,  pel  qual  es  necessari  que  la  junta  de  Govern  Local  procedeixi  al  
nomenament atès que ja ha finalitzat el termini per la presentació d’ofertes i cal procedir a  
l’obertura dels sobres presentats.
 
Així mateix, cal fixar la data de l’obertura de les propostes presentades.
 
D’acord amb la clàusula 22.1 del plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen  
aquesta contractació, la mesa de Contractació es reunirà en sessió no pública a partir del  
cinquè dia després de la fi del termini de presentació de proposicions, per tal de qualificar  
prèviament la documentació continguda en el sobre núm. 1.
 
Es per tot això que RESOLC:
 
Primer.- Designar com a membres de la Mesa de contractació de la present licitació, a les  
següents persones:
 
President: Joan Sans i Freixas, alcalde de l’ajuntament de l’Arboç
 
Vocals: Isabel Blasón Berdasco, secretària-Interventora accidental de l’ajuntament de l’Arboç.
 
Eva Acosta Acosta, funcionaria de carrera, auxiliar administrativa de l’ajuntament de l’Arboç,  
adscrita al Departament d’Intervenció.
 
Secretària: Imma Forns Gabarró, funcionaria de carrera, tècnica de gestió de l’ajuntament de  
l’Arboç, adscrita al Departament de secretaria
 

Segon.- Fixar el dimarts dia 4 de juny de 2018, a les 14:00 hores del matí,  a la sala de  
reunions  de  l’ajuntament  de  l’Arboç,  en  sessió  no  pública,  per  l’obertura  del  sobre  «1»  
«documentació administrativa i proposició valorable per mitjà judici de valor»
 
Tercer.-  Comunicar  el  present  acord  als  membres  que  formen  part  de  la  mesa  de  
Contractació.
 
Quart.- Donar publicitat del present acord al Perfil del Contractant de la pàgina web municipal
 
Cinquè.- Sotmetre el present acord a la pròxima sessió que celebri la Junta de Govern Local  
per la seva ratificació.» 
 

 

EXP. 1396/2018. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I VALORADA 
DEL PROJECTE PISTA MULTIESPORTIVA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Antecedents:
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1. Des de la Regidoria d’Esports, Joventut i Lleure i a través del nostre Projecte Integral 

al  Nucli  Antic  del  Pla  de  Barris,  es  vol  fomentar  la  dinamització  d’esport,  salut  i  

convivència del nucli antic del Municipi de l’Arboç.

2. Dins del nostre Projecte d’Intervenció Integral al nucli antic, existeix una acció per a 

fomentar el desenvolupament d’esports, convivència i salut del barri, concretament, al 

camp 7, acció 7.06. Programa d’esports, salut i convivència.

3. Elaboració d’una memòria valorada per nou equipament de pista multiesportiva al  

Parc de Santa Llúcia, de data 30 de maig de 2018.

4. Elaboració de la memòria justificativa de la realització d’una pista multiesportiva al 

Parc de Santa Llúcia, de data 30 de maig de 2018.

 
Fonaments de dret

 
1. Resolució  PTO/430/2010,  de 18 de febrer,  de  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 una atenció especial.

2. Art.  15.2 del  decret  369/2004, de 7 de setembre, pel  qual es desenvolupa la Llei  

2/2004, abans esmentada, correspon a la Comissió de Gestió de Fons de foment del 

programa 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 2017.

 
Per tot l’anterior, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:

 
Primer.- Aprovar  la  memòria  justificativa  i  la  memòria  valorada  del  projecte  Pista 

multiesportiva dins de l’acció 7.06. Programa d’esport, salut i convivència.

 
Segon.- Designar com a responsable del projecte Pista multiesportiva al Sr. M.A.D.M, 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 es realitzi correctament.

 

 

EXP. NÚM. 1433/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A S.A.R.H.

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 
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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 24 de maig de 2018 (2018-E-RC-3461), 
per S.A.R.H., on sol·licita un ajut social;
 
Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a 
l'atorgament  d'un  ajut  de  26,98€  de  gas  i  32,46€  en  concepte  de 
subministrament  d’aigua  amb  el  núm.  de  contracte:  5921580  i  període 
2018/01.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 7 de juny 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 S.A.R.H., per un import de 
26,98€ per tal de fer front a un rebut de subministrament de gas i 32,46€ en 
concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 5921580. 
Segon.-  Aprovar  efectuar  el  pagament  de  la  mencionada  factura  de 
subministrament de gas, per un import total de 26,98 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/01 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. 642/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A S.M.C.

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 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 
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es destini a donar suport al Fons Social;
Vista la sol·licitud presentada en data 24 de maig de 2018 (2018-E-RC-3462) per 
M.S.M.C., on sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un 
ajut de 186,65€ en concepte de subministrament elèctric.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 7 de juny 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 S.M.C., per un import de 186,65 € 
per tal de fer front dos rebuts de subministrament elèctric.
Segon.- Efectuar  el  pagament  de  les  mencionades  factures  de  subministrament 
elèctric per un import total de 186,65€ a Càritas l'Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.
 

 

EXP. NÚM. 1462/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A S.M.A.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 30 de maig de 2018 (2018-E-RC-3560), 
per S.M.A.G., on sol·licita un ajut social;
 
Vist  l’informe  emès  pel  departament  de  serveis  socials,  favorable  a 
l'atorgament  d'un  ajut  de  120,92€  de  llum  i  32,46€  en  concepte  de 
subministrament  d’aigua  amb  el  núm.  de  contracte:  9380906  i  període 
2018/01.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 7 de juny 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 S.M.A.G., per un import de 
120,92€ per tal de fer front a dos rebuts de subministrament de llum i 32,46€ 
en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 9380906. 
Segon.-  Aprovar  efectuar  el  pagament  de  les  mencionaes  factures  de 
subministrament elèctric, per un import total de 120,92 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/01 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.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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