Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/30

La junta de govern local

Ordinària

Data

26 / de juliol / 2018

Durada

Des de les 15:04 fins a les 15:41 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

NO

39693419L

GABRIEL CURIESES ESTEBAN

SÍ

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39688738F

JOSEP RAJA MOLINARI

NO

39733266F

MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS

SÍ

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

SÍ

39706418T

SONIA MAGRANE RUS

SÍ

46634761F

SUSANA BAYO MORALES

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. ALFONS RIBAS PEREZ:
«TREBALL»
1. JOSEP RAJA MOLINARI:
«TREBALL»
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0030 Data : 02/08/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 03/08/2018
HASH: 8f88a04d2e177866c960101d08accada

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 02/08/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

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 29/18 DE DATA 19/07/2018.

S'aprova per unanimitat.

EXP. NÚM. 1566/2018. APROVACIÓ DE L'ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL
SERVEI DE BANYS NOCTURNS A LA PISCINA DESCOBERTA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

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 del preu públic del servei de banys nocturns tots els dijous de
les 22:00 a les 24:00 hores des del 26 de juliol fins al 30 d’agost a la piscina descoberta, sent
el següent:
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Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 29/18 de data 19 de juliol de 2018.

Número : 2018-0030 Data : 02/08/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

ACCESSOS
BANYS NOCTURNS

ENTRADA PUNTUAL
1,00 €

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès la sol·licitud presentada en data 5 de juliol de 2018 (2018-E-RC-4395)
pel Club Futbol l’Arboç amb NIF. G-55512495, en la que demana un
avançament de la subvenció corresponent a l’exercici 2017 per fer front a les
despeses federatives;

Atès que comença la temporada 2018-2019 i el club ha aconseguit
mantenir-se en la mateixa categoria, i necessiten renovar les fitxes dels
jugadors i comprar roba nova;

Atès que l’Ajuntament atorga anualment, subvencions nominatives adreçades
a les Entitats Culturals, Cíviques i Esportives municipals amb la finalitat de
contribuir en les despeses de la seva activitat ordinària;

Atès que la regidoria de Cultura creu convenient recolzar a les entitats
esportives del municipi que contribueixen a fomentar el dinamisme esportiu al
municipi;

Atès que les subvencions atorgades a les entitats culturals, cíviques i
esportives municipals en l’exercici 2018 es troben condicionades a
l’elaboració d’una memòria per part de l’entitats esmentades que reflecteixi
l’agenda d’activitats per l’exercici 2018;
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Favorable
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EXPEDIENT 1789/2018. ATORGAMENT SUBVENCIÓ AL CLUB DE FUTBOL
L'ARBOÇ COM A BESTRETA DE L'EXERCICI 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Vist l’informe del Departament d’Intervenció de data 25 de juliol de 2018, en el
que s’estableix que existeix crèdit suficient per l’atorgament de la subvenció;
La regidoria de Cultura proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:

Primer.- Atorgar al Club Futbol l’Arboç amb NIF. G-55512495, una subvenció
per un import total de 3.000,00 € (tres mil euros) com avançament de la
subvenció anual corresponent a l’exercici 2018, per fer front a les despeses
de la nova temporada del club.

de

la

partida

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.

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
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Segon.- Aprovar la despesa que anirà a càrrec
18.08.3410.48900 del pressupost de la Corporació.

Número : 2018-0030 Data : 02/08/2018

No obstant, d’acord amb la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, el beneficiari estarà obligat a justificar el compliment de les
condicions i la consecució dels objectius previstos en l’acte de concessió de la
subvenció.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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;

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assent
iment

·

Que la duració del contracte es preveu d’1 any, amb possibilitat de pròrroga d’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 12 de juliol 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 12 de juliol de 2018, en el que s’estableix que en
l’aplicació pressupostària 18.08.3422.48900 CAMP DE FUTBOL DE GESPA – ALTRES
TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS, 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:
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En aquesta providència s’indica la possibilitat de licitar el contracte pel procediment
obert, tramitació ordinària.

Codi Validació: A9FYJP2HZEQDZ6K4GE92RMQEG | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

·

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per providència d’Alcaldia de data 12 de juliol de 2018 s’inicia expedient per tal de licitar la
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, mitjançant procediment obert
simplificat, 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).

TERCER.- Aprovar la despesa del 3.780,00€ i 793,80€ d’IVA a càrrec de l’aplicació
pressupostària 18.08.3422.48900 CAMP DE FUTBOL DE GESPA – ALTRES
TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS.

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Número : 2018-0030 Data : 02/08/2018

SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el
contracte 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 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 any, amb possibilitat de prorrogar el contracte 1 any
més, per la concertació amb l’empresa que resulti adjudicatària, de la gestió del servei
d’explotació del Bar i del manteniment de les instal.lacions del camp de futbol municipal de
l’Arboç .

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes

