ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/28

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

12 / de juliol / 2018

Durada

Des de les 19:24 fins a les 20:36 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

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39688738F

JOSEP RAJA MOLINARI

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 27/18 DE DATA 05/07/2018.
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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 27/18 de data 5 de juliol de 2018.
S'aprova per unanimitat.

EXP. 1598/2018. REVISIÓ D'OFICI D'UN ACTE NUL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1. L’Ajuntament de l’Arboç, en data 23 de febrer de 2006, va adoptar un acord pel qual es
procedia al nomenament del Sr. J.C.R., amb DNI: ----2732L, com a personal laboral
permanent, oficial de segona de la Brigada d’obres municipal, Grup E.
2. El Sr. J.C.R., amb DNI: ----2732L, en data 17 de maig de 2018, presenta una instància
demanant l’expedient del seu nomenament com a personal laboral permanent, oficial de
segona de la Brigada d’obres municipal, Grup E.
3. Posteriorment, un cop revisat l’expedient de nomenament del Sr. J.C.R., amb DNI:
----2732L, en data 17 de maig de 2018, des del departament de Recursos Humans es detecta
que aquesta persona no disposa de carnet de conduir, sent aquest un requisit indispensable
per a desenvolupar les tasques del seu lloc de treball. Tanmateix, a la Clàusula Segona.
Condicions o requisits que han de reunir o complir els aspirants de les Bases per a la selecció
mitjançant concurs lliure d’una plaça d’oficial de 2ª de la Brigada d’obres municipal, de la
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de l’Arboç, indicava:

‘’Podran prendre part en el procés selectiu els que reuneixin els requisits següents, al termini
de presentació d’instàncies:
a) Ser ciutadà espanyol, de qualsevol estat de la Unió Europea d’acord amb la Llei 17/1993,
de 23 de desembre
b) Tenir 18 anys complerts
c) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic, que impedeixi l’exercici de les funcions
d) No trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitats previstes a la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques
e) No haver estat separat per causa d’expedient disciplinari del servei de l’Administració
Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma.
Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti
mitjançant el corresponent document oficial
f) Estar en possessió de títol del certificat d’escolaritat
g) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B’’
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4. Per providència de l’alcaldia de data 17 de juny de 2018 es va resoldre sol·licitar informes
jurídics i tècnics al secretari interventor i a l’Inspector de la Policia Local, respectivament.
5. En data 20 de juny de 2018 la secretària-interventora acctal i l’inspector de Policia Local
van emetre els respectius informes jurídic i tècnic a petició de l’alcaldia, que consten en
l’expedient.
6. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de juny de 2018, es va resoldre:
a) Iniciar expedient de revisió d’ofici per declara nul de ple dret l’acte pel qual es va realitzar el
nomenament del Sr. J.C.R., amb DNI: ----2732L, com a personal laboral permanent, oficial de
segona de la Brigada d’obres municipal, Grup E
b) Obrir un tràmit d’audiència de 10 dies a l’efecte de presentar al.legacions
c) Sol.licitar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora
7. Finalitzar el tràmit d’audiència, segons consta en el certificat de data 10 de juliol de 2018,
que es troba en l’expedient no s’han presentat al.legacions.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’art. 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, les administracions públiques per iniciativa pròpia o
a sol·licitud d’interessat i previ dictamen favorable del Consell d’Estat o òrgan consultiu
equivalent de la Comunitat Autònoma, que en el cas de Catalunya és la Comissió Jurídica
Assessora, declararan d’ofici la nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via
administrativa (...) en els supòsits de l’art. 67 de la mateixa llei, d’entre els quals trobem el de:
f) Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels que s’adquireixen
facultats o drets quan es tingui els requisits essencials per a la seva adquisició
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Declarar la nul·litat de ple dret del nomenament del Sr. J.C.R., amb DNI: ----2732L,
com a personal laboral permanent, oficial de segona de la Brigada d’obres municipal, Grup E,
per no tenir els requisits essencials per a la seva adquisició.
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora perquè emeti el preceptiu
dictamen.

EXP. 1730/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DEL BAR I DEL
MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
DE L'ARBOÇ
No hi ha acord

Motiu: Ampliar
documentació

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

Es deixa sobre la taula.

EXP. 1707/2018. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA I CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
PER ACCIONS PER A LA IMPLEMENTACIÒ D'ACTIVITATS DEL COL.LECTIU DE
LA GENT GRAN DE LA LLEI DE BARRIS.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1707/2018, relatiu al contracte menor de serveis per
accions per a la implementació d’activitats del col·lectiu de la gent gran
II. Relació de Fets
1. Des de la Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient i a
través del Projecte Integral al Nucli Antic del Pla de Barris, es vol
fomentar les relacions intergeneracionals del nucli antic del Municipi de
l’Arboç.
2. Dins del Projecte d’Intervenció Integral al nucli antic, existeix una acció
per a fomentar les relacions intergeneracionals i la dinamització dels
col·lectius de la Gent Gran, concretament, al camp 7, acció 7.03.
Programa de foment de les relacions intergeneracionals i dinamització
dels col·lectius de Gent Gran.
3. Per acord de Junta de Govern local de data 5/07/2018, es va aprovar la
memòria justificativa del projecte social que desenvolupa les accions
relatives a la implementació d’activitats pel col·lectiu de la gent gran, i
atès que es creu convenient ampliar el període de les accions
programades es proposa nou calendari.
III. Fonaments de dret
1. D’acord amb el que es disposa a l’article 17 , 28, 29, 63.4, 118, 131.3,
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 ; l'article 35 de les
Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat amb les
facultats delegades en aquest òrgan pel Decret de l’Alcaldia núm.
20150568, de 18 de juny.
2. 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
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juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial.
3. 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 això, proposo a la Junta de Govern el següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la memòria justificativa el projecte social que desenvolupa
les accions relatives a la implementació d’activitats pel col·lectiu de la gent
gran.
Segon. Aprovar el contracte menor de serveis amb l’Associació CEPS
projectes Socials amb el CIF. G60498433.
Tercer. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i
condicions:
a) Objecte.
Accions per implementar les activitats de desenvolupament dels col·lectius
intergeneracionals de la gent gran en situació de vulnerabilitat. CPV.
98133000-4
b) Termini d’execució i vigència.
Del 15 de setembre de 2018 al 31 de març de 2019
15 hores setmanals
c) Preu del contracte
Import: 12.164,13€
Exempt d’IVA art. 20,3 de la Llei de l’IVA
d) Condicions econòmiques i forma de pagament.
El pagament del preu es realitzarà dins dels terminis legals previstos
comptadors des de la data de presentació de la factura, en un sol pagament
en acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i
aprovació de la factura per l'òrgan competent.
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Les factures s’hauran de presentar en format electrònic, identificant el codi
DIR 3: L01430167, i amb les característiques i condicions que reglamentàries
que s'informen a la seu electrònica municipal:
http://www.arbocenc.cat/
Lliurament de factures electròniques e-Fact
e) Condicions especials d’execució
L’execució del contracte queda supeditada a la memòria del projecte.
f) Obligacions essencials i règim jurídic.
L’empresa es compromet a prestar aquest servei en funció del calendari
previst per l’àrea responsable.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no
previst serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de
legislació i normativa de desenvolupament.
g) Responsable del contracte.
Àrea de Serveis socials
Quart. Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de crèdit ,
per la prestació d’aquest servei per import de 12.164,13 €, exempt d’IVA, amb
càrrec a l'aplicació 18.03.4500.22717 LLEI DE BARRIS - Programa de foment
de les relacions intergeneracionals i dinamització dels col·lectius de gent gran,
del Camp 07, acció 07.03. del pressupost general vigent.
Cinquè. Notificar la present resolució al contractista en el termini de deu dies
a partir de la data de la signatura i donar compte als serveis econòmics
municipals.
Sisè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost
sobre el Valor Afegit.

EXP. 693/2018. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 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
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Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Per resolució de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2018, es va acordar l’aprovació
de l’expedient per la contractació per la implantació i posada en funcionament d’una plataforma
destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu.
Mitjançant publicació en el perfil del contractant, s’obre un termini de 15 dies per la presentació
d’ofertes Finalitzat aquest termini, resulta que ha presentat oferta una única empresa:
«ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S..A»
En data 4 de juny de 2018 es constitueix la mesa de contractació, procedint a l’obertura del
sobre 1 «documentació administrativa i proposició valorable per mitjà judici de valor». Observant
alguna deficiència en aquesta documentació, es fa un requeriment d’esmena al licitador, el qual
procedeix a la seva subsanació, dins del termini atorgat de 3 dies.
Seguidament, es trasllada la proposta funcional, tècnica i metodològica continguda en aquest
sobre, al tècnic informàtic de l’ajuntament de l’Arboç, i el cap del Departament de Tecnologia i
Manteniment del Consell Comarcal del Baix Penedès, per la seva valoració.
Un cop emesos llurs informes, de data 25 de juny de 2018, i 22 de juny de 2018,
respectivament, se li atorga a «ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S..A»
una puntuació de 18 punts
El dia 2 de juliol de 2018, la Mesa es reuneix per l’obertura del sobre 2 “Proposició valorable per
aplicació automàtica de fórmules», amb la següent oferta:
EMPRESA

OFERTA ECONÓMICA

ESPUBLICO
SERVICIOS 32.915,25 € (IVA no inclòs)
PARA LA ADMINISTRACION 6.912,20 € d’IVA
SA

Llistat de procediments i
accés de verificació
Fa entrega d’un llistat de 874
procediments i un accés de
verificació

Un cop aplicada la fórmula indicada en la clàusula 18 A) del Plec de clàusules administratives
particulars, la puntuació és la següent:
EMPRESA

OFERTA ECONÓMICA

ESPUBLICO
SERVICIOS 38 punts
PARA LA ADMINISTRACION
SA

Llistat de procediments
accés de verificació
37 punts

i

Finalment, la mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest contracte a
«ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S..A», amb un total de 93 punts, a
l’obtenir la millor puntuació.
De conformitat amb el que estableix l’art. 150 de La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) cal requerir al licitador per tal de que presenti, en el termini
de 10 dies hàbils, la documentació justificativa de les circumstàncies indicades en l’artícle 140.1.
a) a c) de la LCSP
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És per tot això, que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i ADJUDICAR a «ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN S..A»., amb NIF A-50878842, el contracte de 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, per un import de 32.915,25 € (IVA no inclòs) més 6.912,20
€ d’IVA, per ésser l’oferta més avantatjosa econòmicament en haver obtingut la major puntuació
i per ajustar-se a les condicions previstes al plec de clàusules, amb un termini d’execució de 4
mesos, a comptar a partir de la data de formalització del contracte.
La validesa d’aquesta adjudicació queda condicionada a que l’adjudicatària, en un termini
màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció d’aquest acord, presenti
la següent documentació:
1.-Certificat conforme es troba al corrent de pagament amb la Seguretat Social i Agència
Tributaria
2.- Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva de 1.645,76 euros,
corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació (IVA exclòs), d’acord amb els mitjans
previstos en la LCSP.
De no complir adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas, a requerir la mateixa documentació
al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
Segon.- DISPOSAR la despesa de 32.915,25 € (IVA no inclòs) més 6.912,20 € d’IVA, derivada
d’aquesta contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18.01.9200.21600
ADMINISTRACIO GENERAL – REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EQUIPS
PROCESSOS INFORMÀTICS , del pressupost del vigent exercici.
Tercer.- Notificar a ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S..A», aquesta
resolució.
Quart.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció i al Departament d’Informàtica
als efectes escaients.
Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el perfil de contractant.

EXP. 1671/2018. DESIGNACIÓ DE LA UNITAT TÈCNICA PER L'OBERTURA I
VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES EN LA LICITACIÓ DE LES
OBRES DE MILLORA I REPARACIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de juny de 2018, ha
aprovat el Plec de Clàusules Administratives particulars que han de regir la
contractació de les obres de millora i reparació de les instal·lacions del
poliesportiu municipal.
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.
Es per aquest motiu, pel qual es necessari procedir al seu 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 anteriorment citada, l’obertura de les proposicions es
realitzarà, en sessió pública, el cinquè dia després de la finalització del termini
per presentar proposicions.
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Designar com a membres de la unitat tècnica encarregada de
l’obertura i de la valoració de les propostes presentades en aquesta licitació i
segons els següents càrrecs, a:
- Isabel Blasón Berdasco, secretària-Interventora accidental de l’ajuntament
de l’Arboç.
- Angels Olmos Ruiz, funcionaria de la corporació, auxiliar adscrita al
Departament d’Intervenció
- Imma Forns Gabarró, funcionaria corporació, tècnica de gestió adscrita al
Departament de secretaria, la qual actuarà també com a secretària de la
unitat.
Segon.- Fixar el dimarts dia 18 de juliol de 2018, a les 14:00 hores, 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
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web municipal,

EXP. 1831/18 DISSOLDRE LA PONÈNCIA MUNICIPAL D’AVALUACIÓ
AMBIENTAL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1. ANTECEDENTS DE FET:
1.1 En data 24 de maig de 2007 la Junta de Govern Local va acordar la
creació de la Ponència municipal d’avaluació ambiental, d’acord amb
l’establert a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental, derogada per la llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
1.2 La Ponència municipal d’avaluació ambiental és la unitat tècnica
pertanyent a l’Ajuntament de l’Arboç, encarregada de l’avaluació i l’informe de
les activitats en l’annex II.2 de la llei 3/1998, i està composta pels següents
membres: Un president, el secretari de la ponència, un enginyer amb
coneixements i experiència en instal·lacions i processos, un arquitecte
superior i un tècnic amb titulació universitària de grau superior o mitjà i amb
coneixement i experiència en qualitat del medi ambient.
1.3 En aquests moments l’Ajuntament de l’Arboç no disposa del recursos
tècnics i humans suficients per garantir una capacitat tècnica i de gestió
suficient ni poder complir amb el quòrum de membres necessaris de la
ponència.
1.4 Per providència d’Alcaldia de data11 de juliol de 2018, el 12 de juliol de
2018 la Secretària-Interventora acctal. Emet informe sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir en relació a la dissolució de la Ponència
municipal d’avaluació ambiental.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1 L’article 38.3 de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, vigent, estableix que en els municipis de menys de
20.000 habitants, correspon a l'òrgan tècnic ambiental del consell comarcal o,
si escau, a l'òrgan tècnic de l'ajuntament, avaluar les sol·licituds i els
expedients i formular l'informe integrat. La Ponència Ambiental de la
Generalitat, amb l'informe previ del consell comarcal, pot habilitar els
ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants per a constituir

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

aquest òrgan tècnic ambiental propi, sempre que justifiquin una capacitat
tècnica i de gestió suficients.
S’ACORDA:
Primer.- Dissoldre la Ponència municipal d’avaluació ambiental de l’Arboç,
amb efectes des de l’1 de setembre de 2018.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Ponència ambiental del Consell
Comarcal del Baix Penedès i a l’Oficina de Gestió Unificada de Tarragona
perquè en prengui coneixement i efectes.
Tercer.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes
escaients.
No obstant això la Junta de Govern Local acordarà allò que estimi més
oportú.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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