Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/44

La junta de govern local

Ordinària

Data

2 / de novembre / 2018

Durada

Des de les 15:12 fins a les 15:29 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

39693419L

GABRIEL CURIESES ESTEBAN

NO

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39688738F

JOSEP RAJA MOLINARI

NO

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

SÍ

46634761F

SUSANA BAYO MORALES

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. GABRIEL CURIESES ESTEBAN:
«TREBALL»
1. JOSEP RAJA MOLINARI:
«TREBALL»

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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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0044 Data : 08/11/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 15/11/2018
HASH: 8f88a04d2e177866c960101d08accada

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 08/11/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 43/18 DE DATA 25/10/2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

EXP. 2525/2018.DESIGNACIÓ DE DOS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT
DE L'ARBOÇ COM A INTERLOCUTORS AMB EL SÍNDIC DE GREUGES DE
CATALUNYA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

El Síndic de Greuges de Catalunya, el dia 1 de març de 2017, va publicar a la
seva seu electrònica, que les administracions públiques, entre altres, podien
accedir en tot moment als seus documents i sol·licitar l’accés a la
documentació d’una manera àgil, rapida i senzilla.

Número : 2018-0044 Data : 08/11/2018

S'aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 43/18 de data 25 d'octubre de 2018.

Es per això que cal proposar al Síndic als empleats d’aquesta entitat local que
podran accedir als documents d’aquest organisme en els que l’ajuntament
tingui la condició d’interessat. Alhora, aquests empleats seran també
considerats referents perquè el personal del Síndic pugui adreçar-s’hi i
sol·licitar interlocutors tècnics que permetin analitzar les queixes presentades
al Síndic de greuges.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar a les següents persones, empleats públics de l’ajuntament
de l’Arboç, com a interlocutors vàlids per tal de que el Síndic de Greuges
pugui adreçar-s’hi per qualsevol queixa presentada a aquest organisme i que
tingui relació amb l’ajuntament de l’Arboç:
Ajuntament de L'Arboç
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Per aquest motiu, aquest organisme s’ha adreçat a aquest consistori a fi de
que l’ajuntament de l’Arboç, designi quins treballadors poden accedir a la
seva seu.

- Sra. Isabel Blasón Berdasco, amb NIF ----2365 J
- Sra. Imma Forns Gabarró amb NIF ----5452 J

EXP. 1982/18 APROVACIÓ CURS AUXILIAR DE MAGATZEM GARANTIA
JUVENIL 2018
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L’Ajuntament de l’Arboç a través de la regidoria d’Ocupació conjuntament amb
la Cambra de Tarragona, comparteixen la voluntat de promoure projectes
formatius amb la finalitat de formar els participants inscrits en el programa
Garantia Juvenil, accions de compromís i cívic.
Atès que ambdues parts es comprometen a portar a terme la formació
d’Auxiliar de Magatzem.

Número : 2018-0044 Data : 08/11/2018

Tercer.- Comunicar el present acord al Síndic de Greuges de Catalunya i
notificar-ho a les persones interessades.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Designar a les persones relacionada en l’acord primera d’aquesta
resolució, per tal de que puguin ser autoritzades pel Síndic de Greuges, a fi
de que puguin accedir als expedients, en els que tinguin la condició
d’interessats l’ajuntament de l’Arboç, de manera ràpid, àgil i senzilla,sense
precisar la prèvia autorització del Síndic.

Atès que les tasques que es portaran a terme en aquesta formació consistiran
en la formació de joves inscrits en el règim de Garantia Juvenil com a
Auxiliars de Magatzem.
Vist l’informe d’intervenció de data 25 de d’octubre de 2018 en el que
s’exposa que el conveni objecte d'aprovació no genera cap tipus de despesa
per l’ajuntament;
FONAMENTS DE DRET
- Els articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases
del Règim Local.
- L’article 6 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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Atès que l’esmentada formació s’executarà des del 14 de novembre de 2018
fins el 20 de desembre de 2018, dins l’horari de 9:00h a les 14:00 hores;

- Els articles 82,83 i 84 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del
sector públic.

Tercer.- Notificar el següent acord a la Cambra de Tarragona.
Quart.- Publicar el convenia la seu electrònica municipal, per tal de donar
compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
«»
COMPROMÍS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI COMUNITARI
L’Arboç, octubre de 2018.
D’acord amb el conveni signat entre la entitat la Cambra de Tarragona i
l’entitat Ajuntament de l’Arboç. El senyor/a Daniel Martín Caballero, director/a
del centre Cambra de Tarragona, i el senyor/a, Joan Sans i Freixas, l’Alcalde
de l’entitat de l’Ajuntament de l’Arboç com a representants legals i atès que
ambdues parts comparteixen la voluntat de promoure projectes de
col·laboració amb l’objectiu de fomentar entre l’alumnat d’accions de
compromís cívic, i d’exercici actiu de la ciutadania, ES COMPROMETEN,
durant el curs 2018, a portar a terme conjuntament la formació d’Auxiliar de
Magatzem i constaten que han arribat als següents acords:
1.La prestació de servei per part de l’alumnat s’executarà en el període que
comprèn des de el dia 14 de novembre de 2018, i fins el dia 20 de desembre
de 2018. L’horari serà de 9:00h a 14:00h.
2. Les tasques que es desenvoluparan en la prestació del servei comunitari
consistiran en la formació de 15 alumnes per a Auxiliar de Magatzem.

Ajuntament de L'Arboç
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Segon.- Facultar al senyor Alcalde, Joan Sans i Freixas, per a la signatura
d’aquest conveni amb la cambra de Tarragona.
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Arboç i la
Cambra de Tarragona per a la prestació de la formació d’Auxiliar de
Magatzem, el text del qual s’incorpora com a annex el present acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En Conseqüència, es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels
següents
ACORDS:

3. El desplaçament de l’entitat es realitzarà amb mitjans propis de l’alumne.
4 . El centre educatiu, amb la col·laboració de l’entitat, elaborarà un pla de
treball conjunt on constin els objectius i continguts del servei, la concreció de
les persones referents d’ambdues parts, el calendari de reunions de
coordinació, els documents de treball i els mecanismes de seguiment i
control.

7. Les parts implicades respectaran tot allò establert a la Llei Orgànica
15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i a la
Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig de protecció civil del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
8. La signatura d’aquest document de compromís no suposa cap despesa per
al centre educatiu o per a l’entitat.

«»

Número : 2018-0044 Data : 08/11/2018

6. A l’acabament de l’activitat el centre educatiu durà a terme l’avaluació de
l’alumnat participant. L’entitat col·laborarà amb el centre facilitant tota la
informació necessària .

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. El centre i l’entitat es comprometen a elaborar un protocol amb l’objectiu
d’agilitzar la notificació mútua de les incidències que puguin afectar la
prestació del servei.

«»

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l'Arboç i la Cambra de
Tarragona
D’una banda, l'Alcalde Joan Sans Freixas i el Regidor d'Ocupació Alfons
Ribas Peréz. ,amb casa consistorial al municipi de l'Arboç carrer Major núm.
26
De l’altra, Daniel Martín Caballero Director Gerent de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona (en endavant la Cambra de
Tarragona), amb seu social a l’Avinguda Pau Casals, 17 de Tarragona.
Ambdues parts amb la intenció de desenvolupar programes d’actuació i
formació de joves i adults, formació adequada a les necessitats de les
Ajuntament de L'Arboç
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Annex.

empreses del municipi que afavoreixin l’accés al mercat de treball de
ciutadans i ciutadanes de de l'Arboç del Penedès inscrits a la Garantia
Juvenil.
Acords:

L’Ajuntament de l'Arboç, cedirà l’ús a la Cambra de Tarragona de
determinades instal·lacions de titularitat municipal per a realitzar formació
ocupacional, actes adreçats a les empreses o altres activitats que acordin les
dues parts, sempre que aquestes instal·lacions estiguin disponibles pels dies
sol·licitats.
I, perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts
signen aquest document de compromís en el lloc i data indicats en
l’encapçalament
Director Gerent de la
L’Alcalde de l’Ajuntament de l’Arboç
de Cambra de Tarragona

DANIEL MARTÍN CABALLERO
SANS I FREIXAS
«»

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

Ajuntament de L'Arboç
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JOAN

Número : 2018-0044 Data : 08/11/2018

L’Ajuntament de l'Arboç, farà divulgació als seus públics d’empresa, quan ho
consideri d’interès, de les informacions rebudes des de la Cambra de
Tarragona.
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La Cambra de Tarragona, posarà a disposició de l’Ajuntament de l'Arboç la
realització de cursos de formació ocupacional dins el programa de Garantia
Juvenil 2018, segons la necessitat formativa de les empreses del municipi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A partir de l’aprovació de l’acord, la Cambra de Tarragona enviarà els
continguts i informació d’interès empresarial que consideri convenients, a
l’Ajuntament de l'Arboç.

Ajuntament de L'Arboç
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Número : 2018-0044 Data : 08/11/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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