ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/37

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

13 / de setembre / 2018

Durada

Des de les 19:49 fins a les 21:14 hores

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per

JOAN SANS FREIXAS

Secretaria-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

39706418T

SONIA MAGRANE RUS

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
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A) PART RESOLUTIVA

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 36/18 DE DATA 06/09/2018
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 36/18 de data 6 de setembre de 2018.
S'aprova per unanimitat.

EXP. NÚM. 32/2018. DECLARAR DESERT PER FALTA DE LICITADORS LA
LICITACIÓ DEL SERVEI DE LA NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

Per resolució de la Junta de Govern de data 5 de juliol de 2018, s’acorda l’aprovació de
l’expedient per la contractació del servei de neteja dels equipaments municipals, mitjançant
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
Mitjançant enviament de l’anunci a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea
(DOUE), el dia 19 de juliol de 2018 s’obre un termini no inferior a 35 dies naturals per la
presentació d’ofertes.
Durant el termini de presentació d’ofertes, el qual va finalitzar el dia 29 d’agost de 2018, no se
n’han presentat cap per prendre par a la licitació de referència.
És per tot això, que es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Declarar desert per falta de licitadors el procediment per la contractació del servei de
neteja dels equipaments municipals.
Segon.- Publicar aquest acord a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea
(DOUE) i al Perfil de contractant de l’Ajuntament de l’Arboç.

EXP. NÚM. 2102/2018. APROVACIÓ ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DE
MALES HERBES I D'ALTRES TREBALLS MUNICIPALS
Favorable

Tipus de
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votació:
Unanimitat/A
ssentiment
Per resolució de la Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 2018, s’acorda l’aprovació de
l’expedient per la contractació del servei de conservació, manteniment i neteja de la via
pública de males herbes i d’altres treballs municipals, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat
Mitjançant publicació en el Perfil del contractant, el dia 10 d’agost de 2018, s’obre un termini
de 10 dies hàbils per la presentació d’ofertes. Finalitzat aquest termini, han presentat oferta
les següents empreses:
- CESPA SA
- SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL (SIFU SL)
- FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL
En data 30 d’agost de 2018 es constitueix la unitat tècnica de contractació, la qual , en data
10 de setembre de 2018, procedeix a l’obertura de les ofertes presentades per les
esmentades empreses. Un cop realitzada la valoració d’aquestes ofertes, mitjançant
l’aplicació de la formula continguda en la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives
particulars, els licitadors obtenen la següent puntuació:

EMPRESA
PREU SENSE IVA
IVA
CESPA SA
25.697,37
2.569,74
SERVEIS
INTEGRALS
DE FINQUES URBANES
23.242,49
2.324,25
SL
FUNDACIÓ
PRIVADA
SANTA TERESA DEL
27.104,64
2.710,46
VENDRELL

PREU TOTAL PUNTUACIÓ
28.267,11
90,45
25.566,74

100

29.815,10

85,75

Vist l’art. 159 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, el qual
disposa que els contractes adjudicats pel procediment obert simplificat abreujat:
- No es requereix la constitució de garantia definitiva
- La formalització del contracte es podrà realitzar mitjançant la signatura d’acceptació pel
contractista de la resolució d’adjudicació.
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 l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE
FINQUES URBANES SL, amb CIF: B60322955 el contracte del servei de conservació,
manteniment i neteja de la via pública de males herbes i d’altres treballs municipals, per un
periode de 5 mesos i per import de 23.242,49€, IVA no inclòs (25.566,74€ IVA inclòs del 10%),
per haver obtingut la millor puntuació.
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Segon.- Comunicar a l’adjudicatari, que la formalització d’aquest contracte es realitzarà, en
el termini màxim de 15 dies hàbils, mitjançant la signatura d’acceptació per part del
contractista de la present resolució.

18.07.1630.22799
DEL SERVEI DE

Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària

NETEJA VIÀRIA
MANTENIMENT .

–

CONTRACTE

PRESTACIÓ

Quart.- Notificar aquesta resolució a les empreses CESPA SA, SERVEIS INTEGRALS DE
FINQUES URBANES SL (SIFU SL) i FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL
i comunica’l al Departament d’Intervenció i a la Brigada d’Obres municipal..
Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el perfil de contractant a través de la pàgina web
de l’Ajuntament .

EXP. NÚM. 1730/2018. APROVACIÓ ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ ADMINSITRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DEL
BAR I DEL MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL DE L'ARBOÇ
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Per resolució de la Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2018, es va
acordar l’aprovació de l’expedient per la contractació 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, mitjançant un procediment obert, tramitació ordinària; així com l’aprovació
dels corresponents Plecs de Clàusules administratives i Prescripcions Tècniques.

Mitjançant publicació en el perfil del contractant, el dia 27 de juliol de 2018, s’obre un termini de
15 dies naturals per la presentació d’ofertes. Finalitzat aquest termini, han presentat oferta les
següents empreses:
- JOSE MARIA BAYONA GUZMAN
- ROSA MARIA TIRADO ARANDA
- PIZZERIA TOMIS CALLE MAYOR 42
El dia 21 d’agost de 2018 es va obrir el sobre núm. 1 «Documentació administrativa i proposició
valorable per mitjà judici de valor». Un cop examinats aquests sobres, s’observa que hi manca,
a dos dels licitadors, documentació. Per aquest motiu, es requerix a aquests licitadors, per tal de
que en el termini de 3 dies hàbils ho subsanin. Dins d’aquest termini, únicament un dels
licitadors presenta la documentació requerida, el Sr. JOSE MARIA BAYONA GUZMAN . Per tant,
aquesta queda admesa. Per altra banda:
- PIZZERIA TOMIS

CALLE MAYOR 42, no ha subsanat totes les deficiències detectades
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en el termini que se li va requerir de 3 dies hàbils, ja que resta per acreditar la solvència tècnica
o professional. Per tant, queda exclosa d’aquest procediment licitatori.
En data 10 de setembre de 2018, l’arquitecta de l’ajuntament de l’Arboç, informe de les
valoracions realitzades en les ofertes tècniques que els licitadors han presentat, atorgant la
següent puntuació:

- JOSE MARIA BAYONA GUZMAN............................17,50 Punts
- ROSA MARIA TIRADO ARANDA.............................20,50 Punts
En data 10 de setembre de 2018, la Mesa dona compte de l’esmentat informe i procedeix a
l’obertura del sobre núm. 2 «Documentació relativa a la proposició valorable per
aplicació automàtica de fórmules». amb la següent oferta:
LICITADOR
Jose Maria Bayona Guzman

OFERTA ECONÒMICA
-

Rosa Maria Tirado Aranda

1.000,00€ (IVA exclòs)
210,00€ d’IVA

MILLORA MANTENIMENT
Neteja de vestuaris i lavabos:
3h/dia
x
7dies/setmana
=
21h/setmana
Manteniment del camp:
- Raspall de la gespa: 1 cop cada
2 mesos
- Supervisió i reparació xarxes:
4h/mes
- Tall de la vegetació annexa al
bar i vestuaris: segons necessitat
Neteja
exterior
de
les
instal.lacions:
1h/dia
x
7dies/setmana = 7h/setmana

El Sr. Jose Maria Bayona Guzman no presenta valoració econòmica ni millora
sobre el manteniment i neteja del camp de futbol i entorn, ni planificació hores i
freqüència. Per tant, queda exclosa d’aquest procediment licitatori.
Seguidament s’aplica la formula per valorar l’oferta econòmica d’acord amb la
clàusula 18 del plec Administratiu particular, amb el següent resultat:
LICITADOR
Jose Maria Bayona Guzman
Rosa Maria Tirado Aranda

OFERTA ECONÒMICA
65

MILLORA MANTENIMENT
10

Seguidament, la mesa d’acord amb les valoracions anteriors, fa la següent relació
classificada de puntuació:
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LICITADOR
Rosa
Maria
Aranda

Tirado

PROPOSICIÓ
VALORABLE

OFERTA
ECONÒMICA

MILLORA
MANTENIMENT

PUNTUACIÓ
TOTAL

20,50

65

10

95,50

Finalment, la mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest
contracte a Rosa Maria Tirado Aranda, 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).
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 Rosa Maria Tirado Aranda,
amb DNI: 46660714Q, el 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, per un import de 1.000,00€, IVA exclòs (1.210,00€
IVA inclòs), 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.
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 50,00€, corresponent al 5%
del pressupost d’adjudicació (IVA exclòs), d’acord amb els mitjans previstos en la clàusula 14 a
del plec de clàusules administratives particulars.
De no complir adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta.
Segon.- DISPOSAR la despesa de 1.210,00€ (IVA inclòs), derivada d’aquesta contractació,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18.08.3422.48900 CAMP DE FUTBOL DE
GESPA – ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS del
pressupost per a l'exercici 2018.
Tercer.- Notificar a Rosa Maria Tirado Aranda aquesta resolució, així com a la resta d’empreses
que han pres part en el procediment de licitació.
Quart.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció, als efectes escaients
Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el perfil de contractant a través de la pàgina web de
l’Ajuntament .

EXP. NÚM. 2285/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DEL CONTRACTE PELS
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TREBALLS DE MANTENIMENT DE PINTURA AL CEIP SANT JULIÀ
No hi ha acord

Motiu: Ampliar
documentació

Es deixa sobre la taula.

EXP. NÚM. 2300/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE
MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per providència d’Alcaldia de data 13 de setembre de 2018 s’inicia expedient per tal de licitar
el servei de manteniment, reparació i conservació dels elements que conformen la via pública
i que són competència del Servei de Manteniment de l’Ajuntament de l’Arboç, 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 de 840 hores, 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 13 de setembre 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 13 de setembre de 2018, en el que s’estableix que en
l’aplicació pressupostària 18.05.1533.22799 SERVEI DE MANTENIMENT – BRIGADA –
CONTRACTE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, no existeix consignació
suficient per autoritzar la despesa, amb la qual cosa, haurà d’anar a càrrec de la bossa de
vinculació jurídica 15-2.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
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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
simplificat abreujat, amb una durada de 840 hores, sense possibilitat de prorrogar el
contracte, per la concertació amb l’empresa que resulti adjudicatària, de la gestió del servei
de manteniment, reparació i conservació dels elements que conformen la via pública i que
són competència del Servei de Manteniment de l’Ajuntament de l’Arboç.
SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el
contracte de gestió del servei de manteniment, reparació i conservació dels elements que
conformen la via pública i que són competència del Servei de Manteniment de l’Ajuntament
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.
TERCER.- Aprovar la despesa de 13.948,20€ i 2.929,12€ d’IVA a càrrec de l’aplicació
pressupostària 18.05.1533.22799 SERVEI DE MANTENIMENT – BRIGADA – CONTRACTE
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT.
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.

EXP. NÚM. 2308/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA
MILLORA I REPARACIÓ DE LES FUSTERIES EXTERIORS D'ALUMINI DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

Per providència d’Alcaldia de data 13 de setembre de 2018 s’inicia expedient per tal de licitar
l’obra per la millora i reparació de les fusteries exteriors d’alumini 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.
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En data 13 de setembre 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 13 de setembre 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
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
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 fusteries exteriors d’alumini del Poliesportiu municipal.

SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el
contracte d’obra per la millora i reparació de les fusteries exteriors d’alumini 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.
TERCER.- Aprovar la despesa de 29.053,01€ i 6.101,13€ d’IVA a càrrec de l’aplicació
pressupostària 18.08.3420.62200 POLIESPORTIU – INVERSIÓ EN EDIFICIS.
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.

EXP. NÚM. 2251/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL A
N.E.M.
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
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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 3 de setembre
(2018-E-RC-5206), per N.E.M., on sol·licita un ajut social;

de

2018

Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a
l'atorgament d'un ajut de 78,52€ per consum elèctric i 27,16€ en concepte de
subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 5920018 i període
2018/03.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 13 de setembre 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 N.E.M., per un import de
78,52€ per tal de fer front a dos rebuts de subministrament elèctric i 27,16€ en
concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 5920018.
Segon.- Aprovar efectuar el pagament de les mencionades factures de
subministrament de gas, per un import total de 78,52 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/03 per import
total de 27,16€, 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. 1197/18. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A B.S.S.
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
es destini a donar suport al Fons Social;
Vista la sol·licitud presentada en data 3 de setembre de 2018 (2018-E-RC-5200) per
B.S.S., on sol·licita un ajut social;
Vist l'informe emès pel departament de serveis socials, favorable a l'atorgament d'un
ajut de 69,57 € per tal de fer front dos rebuts de llum.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 13 de setembre de 2018, en el
qual s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària
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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 B.S.S., per un import de 69,57 € per
tal de fer front dos rebuts de llum.
Segon.- Efectuar el pagament de les mencionades factures de subministraments per
un import total de 69,57€ a Càritas l'Arboç.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i a Càritas l'Arboç.

Exp. 2174/2017. AGENDES ESCOLARS CURS 2018/19
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que la Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat, Gerència de
Serveis de Medi Ambient, fa uns anys, va posar a la disposició dels ens locals
unes agendes Escolars Europees del medi ambient i el desenvolupament, que
consta d'un bloc comú i de dues parts específiques, derivat del preu públic
aprovat a l'efecte, és 1€ per exemplar.
Atès que l'Ajuntament de l'Arboç subvenciona el 50 % cost de cada exemplar als
centres educatius;
Vist que els objectius més significatius que es volen aconseguir amb l’adquisició
d'aquesta agenda són:
• Donar a conèixer a l'alumnat l'existència de l'Agenda 21 i la seva aplicació
en l'àmbit local.
• Transmetre a l'alumnat la possibilitat i la necessitat de la seva participació
i la seva implicació, per tal que el seu municipi avanci cap a escenaris
més sostenibles.
• Conscienciar l'alumnat respecte la quantitat medioambiental del seu
municipi, de la seva escola i de la seva llar.
• Difondre informació internacional de caire ambiental i social de forma
atractiva i amena.
• Ser un instrument útil i àgil per l'ús diari dels alumnes.
Donat que enguany els centres educatius interessats en les agendes han estat
l'Institut l'Arboç i el Col·legi Residència l'Arboç, i aquests centres educatius
hauran d'abonar la quantitat de 0,50 € per unitat;
CURS 2018/2019
EXEMPLARS

IMPORT

CENTRE
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Institut L'Arboç

700

350,00 €[

Col·legi Residència

115

57,50 €

TOTAL:

805

407,50 €

Vist informe d'Intervenció de data 10 de setembre de 2018, on s'estableix que
existeix consignació suficient a l'aplicació pressupostària 18.06.3220.48900, per
dur
a
terme
aquesta
despesa;
Per tot l'anterior, la regidoria d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el pagament de 815,00 €, a la Diputació de Barcelona,
corresponents al subministrament de 815 exemplars d'Agendes Escolars pel
medi ambient i el desenvolupament curs 2018/2019.
Segon.- Comunicar als esmentats centres educatius que el cost del exemplars
de les Agendes sol·licitades, és de 0,50 € per unitat, per tant, hauran d'abonar a
l'ajuntament el següent:

CENTRE

CURS
2018/2019

IMPORT
TOTAL

Institut L'Arboç 700

350,00 €

Col·legi
Residència

115

57,50 €

TOTAL:

407,50 €

Tercer.- Notificar el present acord als centres educatius interessats.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES
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No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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