Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/45

La junta de govern local

Ordinària

Data

8 / de novembre / 2018

Durada

Des de les 19:50 fins a les 20:11 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

39693419L

GABRIEL CURIESES ESTEBAN

NO

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39688738F

JOSEP RAJA MOLINARI

SÍ

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. GABRIEL CURIESES ESTEBAN:
«BAIXA LABORAL»

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
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0045 Data : 15/11/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 16/11/2018
HASH: 8f88a04d2e177866c960101d08accada

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 15/11/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 44/18 DE DATA 2/11/2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 44/18 de data 2 de novembre de 2018.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per providència d’Alcaldia de data 7 de novembre de 2018 s’inicia expedient per tal de licitar
el servei de neteja dels equipaments municipals de l’Ajuntament 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 7 de novembre 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.

en el que s’estableix que en
les aplicacions pressupostàries 132.227, 920.227, 330.227, 241.227, 231.227,
153-227 321.227, 326-227, 332-227, 342-227 del pressupost de l’ajuntament
de l’exercici 2018, no hi ha consignació adequada i suficient per reconèixer
les obligacions que es meritin per l’execució del contracte, però si a nivell de
les bosses de vinculació jurídica 13-2, 92-2, 33-2, 24-2, 23-2, 153-2, 32-2 i
34-2.
Vist l’informe d’Intervenció de data 7 de novembre de 2018,

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,
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Favorable
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EXP. NÚM. 2683/2018. APROVACIÓ LICITACIÓ DE LA NETEJA DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova per unanimitat.

ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de licitació i contractació, mitjançant procediment obert, amb
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 neteja dels equipaments
municipals de l’Ajuntament de l’Arboç.

EXP. NÚM. 2709/2018. DONACIÓ A L'OBRA SOCIAL DE L'HOSPITAL SAN JOAN
DE DÉU
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Des d’aquest Ajuntament es vol col·laborar en l’Obra Social de l’Hospital de Sant Joan de Déu
per a la investigació del càncer infantil, mitjançant una donació.
El dia 7 d’octubre de 2018 es va dur a terme la 3ª Cursa solidària contra el càncer, amb
l’objectiu de recaudar fons per la lluita contra el càncer infantil.
Atès que els participants col·laboraven amb el 50% de l’import total de la inscripció de la
cursa, a l’Obra Social de l’Hospital de Sant Joan de Déu per a la investigació del càncer
infantil, i alhora se’ls donava una polsera solidària.
Vist l’Informe d’Intervenció de data 5 de novembre de 2018.
Vistes les Bases d’Execució del Pressupost per a 2018 de l’Ajuntament de l’Arboç.
Per tot l’anterior, es proposa als membres de la Junta de Govern local els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la donació per import de 2.501,00€ a l’Obra Social de l’Hospital de Sant
Joan de Déu, amb el CIF. R0800035H per a la investigació del càncer infantil.
Segon.- Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec de la bossa de vinculació jurídica
34-4.
Tercer.- Notificar el següent acord a la part interessada als efectes escaients.
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QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.

Codi Validació: 6M6QCW5H3Y59KG2X94ZLD6T6N | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

TERCER.- Aprovar la despesa de 249.571,36€ i 52.409,98€ d’IVA a càrrec de les aplicacions
pressupostàries 132.227, 920.227, 330.227, 241.227, 231.227, 153-227 321.227, 326-227,
332-227, 342-227.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el
contracte de servei de neteja dels equipaments municipals de l’Ajuntament 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.

Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha
dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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C) PRECS I PREGUNTES
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No hi ha assumptes

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

B) ACTIVITAT DE CONTROL

