Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/26

La junta de govern local

Ordinària

Data

28 / de juny / 2018

Durada

Des de les 20:36 fins a les 21:29 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

39733266F

MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS

SÍ

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

SÍ

46634761F

SUSANA BAYO MORALES

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 25/18 DE DATA 21/06/2018.
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0026 Data : 06/07/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 06/07/2018
HASH: 297d6e1711652dc4e0614f5a65c358aa

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 06/07/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 25/18 de data 21 de juny de 2018.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

Per providència d’Alcaldia de data 27 de juny de 2018 s’inicia expedient per tal de licitar el
servei de manteniment i conservació de la jardineria urbana i dels espais verds del municipi
de l’Arboç, mitjançant procediment obert, expedient ordinari. En compliment del que estableix
l'article 116.4 LCSP, el procediment obert es justifica per ser un dels procediments
d'adjudicació ordinaris i no concórrer circumstàncies que recomanin acudir a un procediment
restringit, ni cap dels supòsits que permeten la utilització de qualsevol altre tipus de
procediment (art. 131.2 LCSP).
·

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 1 any 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 27 de juny 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 27 de juny de 2018, en el que s’estableix que en l’aplicació
pressupostària 18.07.1710.22799 PARCS I JARDINS – CONTRACTE PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE PARCS I JARDINS, existeix consignació suficient per autoritzar la despesa.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de licitació i contractació, mitjançant procediment obert, amb
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Favorable
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EXP. 376/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA I DELS ESPAIS VERDS DEL
MUNICIPI DE L'ARBOÇ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat.

una durada de 2 anys, amb la possibilitat d’acordar una pròrroga per 1 any més, per la
concertació amb l’empresa que resulti adjudicatària, del servei de manteniment i conservació
de la jardineria urbana i dels espais verds del municipi de l’Arboç.

QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.

EXP. 1671/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DE L'OBRA DE MILLORA I REPARACIÓ
DE LES INSTAL.LACIONS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

Per providència d’Alcaldia de data 27 de juny de 2018 s’inicia expedient per tal de licitar l’obra
per la millora i reparació de les instal.lacions del Poliesportiu municipal, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, expedient ordinari. En compliment del que estableix
l'article 116.4 LCSP, el procediment obert es justifica per ser un dels procediments
d'adjudicació ordinaris i no concórrer circumstàncies que recomanin acudir a un procediment
restringit, ni cap dels supòsits que permeten la utilització de qualsevol altre tipus de
procediment (art. 131.2 LCSP).

·
·

En aquesta providència s’indica la possibilitat de licitar el contracte pel procediment
obert, tramitació ordinària.
Que la duració del contracte es preveu d’1 mes, sense possibilitat de pròrroga.
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 27 de juny 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 27 de juny de 2018, en el que s’estableix que en l’aplicació
pressupostària 18.08.3420.62200 POLIESPORTIU – INVERSIÓ EN EDIFICIS, existeix
consignació suficient per autoritzar la despesa.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
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·

Número : 2018-0026 Data : 06/07/2018

TERCER.- Aprovar la despesa de 164.761,00€ i 25.537,96€ d’IVA a càrrec de l’aplicació
pressupostària 18.07.1710.22799 PARCS I JARDINS – CONTRACTE PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE PARCS I JARDINS.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el
contracte de servei de manteniment i conservació de la jardineria urbana i dels espais verds
del municipi de l’Arboç i anunciar la licitació atorgant un termini que no serà inferior a 35 dies
naturals, comptats des de la tramesa de l’anunci a l’Oficina de Publicacions Oficials de la
Unió Europea (DOUE), d’acord amb el que disposa l’article 156 de la LCSP, la licitació també
es publicarà al perfil del contractant, per presentar les pliques corresponents.

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
ACORDS:

QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.

EXP 1645/2018. DESIGNACIÓ MEMBRES DE LA UNITAT TÈCNICA I DIA
D'OBERTURA DEL SOBRE 2 DE LA LICITACIO DE LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES PER AMPLIACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LES PORTES D'ACCÈS I RAMPA
DE L'ESCOLA SANT JULIÀ DE L'ARBOÇ
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Assen
timent

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 de juny de 2018, ha
aprovat el Plec de Clàusules Administratives particulars i tècniques que han
de regir la contractació de les obres per l’ampliació i substitució de les portes
d’accés i rampa de l’escola Sant Julià de l’Arboç.
La clàusula 20 d’aquest plec disposa que l’òrgan de contractació designarà
una unitat tècnica encarregada de l’obertura i de la valoració de les propostes.
En aquesta mateixa clàusula es disposa que:
«(...)
L’obertura de les proposicions es realitzarà per la unitat tècnica, en sessió
pública, el cinquè dia després de la finalització del termini per presentar
proposicions. (...)»
Es per aquest motiu, pel qual es necessari procedir al nomenament de la
unitat tècnica, per tal de que un cop finalitzat el termini per la presentació
Ajuntament de L'Arboç
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TERCER.- Aprovar la despesa del LOT 1: 16.686,76€ i 3.504,22€ d’IVA i del LOT 2:
29.053,01€ i 6.101,13€ d’IVA a càrrec de l’aplicació pressupostària 18.08.3420.62200
POLIESPORTIU – INVERSIÓ EN EDIFICIS.
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SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el
contracte d’obra per la millora i reparació de les instal.lacions del Poliesportiu municipal i
anunciar la licitació atorgant un termini de 10 dies hàbils següents a la publicació de l’anunci
de la licitació al perfil del contractant, per presentar les pliques corresponents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar l’expedient de licitació i contractació, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, amb una durada d’1 mes, sense possibilitat de prorrogar el contracte, per
la concertació amb l’empresa que resulti adjudicatària, de l’obra per la millora i reparació de
les instal.lacions del Poliesportiu municipal.

d’ofertes, procedir a l’obertura dels sobres presentats.
Així mateix, cal fixar la data de l’obertura de les propostes presentades.
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents ACORDS:

- Imma Forns Gabarró, funcionaria (Tècnica de gestió) de la corporació
adscrita al Departament de secretaria, la qual actuarà també com a secretària
de la unitat.
Segon.- Fixar el dijous dia 12 de juliol de 2018, a les 14:00 hores del matí, a
la sala de reunions de l’ajuntament de l’Arboç, per l’obertura del sobre «A»
«proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica»
Tercer.- Comunicar el present acord als membres que formen part d’aquesta
unitat tècnica.
Quart.- Donar publicitat del present acord al Perfil del Contractant de la
pàgina web municipal,

EXP. 1646/18 APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA PER LA CONSTRUCCIÓ DE
48 COLUMBARIS AL CEMENTIRI MUNICIPAL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1. ANTECEDENTS DE FET:
1.1 A petició de l’Alcaldia, l’arquitecta municipal va redactar memòria valora
per les la construcció de 48 columbaris al Cementiri Municipal amb un
pressupost de 20.903,55€€.
1.2 La Junta de Govern Local en sessió de 22 de març de 2018, va acordar
sol·licitar a la Diputació de Tarragona subvenció del Pla d’Acció Municipal
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- Eva Acosta Acosta, funcionaria (administrativa) de la corporació adscrita al
Departament d’ Intervenció
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- Isabel Blasón Berdasco, secretària-Interventora accidental de l’ajuntament
de l’Arboç.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Designar com a membres de la unitat tècnica encarregada de
l’obertura i de la valoració de les propostes presentades en aquesta licitació a:

(PAM) 2018, per import de 163.746,00€, per finançar les actuacions següents:
• Programa d’Inversions: 114.585,22€
Actuació 1: Construcció de 48 columbaris al Cementiri municipal
- Cost total de l’actuació: 20.903,55€ (IVA inclòs),
- Aportació PAM (90%): 18.813,19 €

- Cost total de l’actuació: 55.345,12€ (IVA inclòs)
- Aportació PAM (90%): 49.810,60€
- Aportació Municipal (10%): 5.534,52 €
Actuació 3: Ampliació i substitució de les portes d’accés i rampa de
l’Escola Sant Julià
- Cost total: 51.068,26 € (IVA inclòs)
- Aportació PAM (90%): 45.961,43 €
- Aportació municipal (10%): 5.106,83 €

Número : 2018-0026 Data : 06/07/2018

Actuació 2: Reforma del Poliesportiu municipal

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Aportació municipal (10%): 2.090,36€

Actuacions de Capítol 21. Reparació, manteniment i conservació d’edificis
municipals: Cementiri, Consistori Municipal i altres.
1.3 El 27 de febrer de 2018 es va presentar sol·licitud de subvenció amb la
documentació tècnica exigida.
1.4 En data 25 de maig de 2018 la Junta de Govern Local de la Diputació de
Tarragona va acordar concedir a l’Ajuntament de l’Arboç, les subvencions del
Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018 (1a selecció), següents:
- Actuació 1: Construcció de 48 columbaris al Cementiri municipal: 18.813,19€
- Actuació 2: Millores al Poliesportiu municipal: 49.810,60€
- Actuació 3: Ampliació i substitució de les portes d’accés i rampa de l’Escola
Sant Julià: 45.961,43€

Ajuntament de L'Arboç
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• Programa Despeses Corrents: 49.160,78€

- Actuació 4: Programa Despeses Corrents: 49.160,78€
1.5 L’actuació construcció de 48 columbaris al Cementiri Municipal, d’acord
amb la LCSP i el ROAS, són considerades obres de reparacions menors, atès
que no revesteixen complexitat tècnica constructiva, per no ser necessàries
obres arquitectòniques bàsiques que no es consideren grans reparacions.
1.6 Vist l’informe de la Secretària Interventora acctal., de 20 de juny de 2018.

2.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP),
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
En els projectes d'obres de primer establiment, reforma o gran reparació
inferiors a 500.000 euros de pressuposat base de licitació, IVA exclòs, i per
als restants projectes enumerats en l'article 232 de la LCSP, es podrà
simplificar, refondre o fins i tot suprimir, algun o alguns dels documents
anteriors en la forma que en les normes de desenvolupament de la LCSP es
determini, sempre que la documentació resultant sigui suficient per definir,
valorar i executar les obres que comprengui. Solament podrà prescindir-se de
l'Estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en els casos
en què així estigui previst en la normativa específica que la regula.

Número : 2018-0026 Data : 06/07/2018

2. FONAMENTS DE DRET

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.7 Vist l’informe del Departament d’Intervenció de data 21 de juny de 2018.

2.2 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
L’article 12 del ROAS estableix la classificació de les obres ordinàries a
l’efecte de l’elaboració dels projectes corresponents, segons el seu objecte i la
naturalesa.
L’article 35 del ROAS extableix que per a les obres de conservació i
manteniment, han de ser objecte d’un pressupost, i, si s’escau, d’una
documentació anàloga a la de les de reparacions menors, llevat dels casos en
què, per característiques especials, no siguin susceptibles d’integrar-se en un
pressupost i siguin executades directament per l’administració amb càrrec a
les consignacions lliurades per a aquests fins.
2.3 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Ajuntament de L'Arboç
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Article 231 de la LCSP, la competència per l’aprovació de projectes correspon
a l’òrgan de contractació.

D’acord amb l’article 21.1.o l’Alcalde és l’òrgan competent per l’aprovació de
projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o
concessió i estiguin previstos en el pressupost.
2.4 D’acord amb el cartipàs municipal aprovat pel Ple de la Corporació en
sessió extraordinària de 29 de juny de 2015, la competència per la aprovació
del projectes d’obres queda delegada a la Junta de Govern Local.

EXP. 1700/2018. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE BAR DE
LA PISCINA DESCOBERTA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En compliment del que es disposa en el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
i en la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de Taxes i Preus Públics, i atenent a la
Provisió d'Alcaldia, a l'informe de Secretaria, la Memòria economicofinancera,
a l'Informe d'Intervenció, i altres documents obrants en l'expedient.
Vist que es compleixen els requisits necessaris continguts en les Normes
legals citades anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local de la
Corporació, òrgan competent per a l'establiment dels preus públics, de
conformitat amb l'article 46 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l'establiment de preus públics del servei de bar de la
piscina descoberta, sent els següents:
Àrea de piscina
BEGUDES
Cervesa sense alcohol
Llaunes beguda

PREU
1,50 €
1,50 €

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

Número : 2018-0026 Data : 06/07/2018

Segon.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció als efectes
escaients
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Primer.- Aprovar la memòria valorada elaborada pels Serveis Tècnics
Municipals per la Construcció de 48 columbaris al Cementiri Municipal amb un
pressupost de 20.903,55 € (IVA inclòs).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA:

PREU
3,00 €
3,00 €
3,50 €
3,50 €
3,00 €
3,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
0,30 €

ALTRES
Patates xip
Braves
Rabes
Calamars
Olives
Morro fregit

PREU
1,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
1,60 €
3,50 €

Àrea de lleure
BEGUDES
Copa cervesa
Cervesa sense alcohol

PREU
1,30 €
1,50 €

Ajuntament de L'Arboç
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ENTREPANS
Frankfurt
Bacon
Llom
Hamburguesa
Pernil salat
Fuet
Truita
Bikini
Tonyina
Botifarra
Suplement
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1,50 €
1,30 €
1,50 €
1,50 €
1,10 €
1,20 €
1,40 €
1,25 €
0,80 €
1,50 €
1,00 €
1,30 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Trina
Suc de fruites
Cacaolat
Orxata
Café
Tallat
Café amb llet
Café amb gel
Aigua petita
Aigua gran
Aigua amb gas
Most

PREU
3,00 €
3,00 €
3,50 €
3,50 €
3,00 €
3,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
0,30 €
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ENTREPANS
Frankfurt
Bacon
Llom
Hamburguesa
Pernil salat
Fuet
Truita
Bikini
Tonyina
Botifarra
Suplement

1,60 €
1,50 €
1,50 €
1,30 €
1,50 €
1,50 €
1,10 €
1,20 €
1,40 €
1,85 €
1,65 €
1,25 €
0,80 €
1,50 €
1,00 €
1,50 €
1,30 €
4,00 €
3,50 €
2,50 €
3,00 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Voll Damm llauna
Llaunes beguda
Trina
Suc de fruites
Cacaolat
Orxata
Café
Tallat
Café amb llet
Cigaló marca
Cigaló
Café amb gel
Aigua petita
Aigua gran
Aigua amb gas
Tinto de verano
Most
Combinat whisky
Resta combinats
Martini
Whisky o Baileys copa
Ron Pujol copa
Orujo Herbes copa
Orujo Herbes amb gel
copa

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

Número : 2018-0026 Data : 06/07/2018

PREU
1,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
1,60 €
3,50 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Codi Validació: 3XXKQLNNZMC2ZKLTTCRAZL6GR | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
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ALTRES
Patates xip
Braves
Rabes
Calamars
Olives
Morro fregit

