Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 3 d’agost de 2017.
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot
seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. Alcalde
Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària acctal., essent les tretze hores i trenta minuts
del dia 3 d’agost de 2017, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local.
Assistents:


Alcalde:

Sr. Alfred Blanch Farnós



Regidors:

Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Yolanda Valldepérez Castells
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 20-07-2017.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
5. Declarar, si s’escau, admeses les ofertes presentades per l’execució de les obres
“Arranjament del carrer Pagesia”.
6. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de es obres “Remodelació d’un tram del
carrer Victòria Fase I – Etapa C”
7. Peticions vàries.
8. Assumptes diversos.
9. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 20-07-2017.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures
Vista la relació de factures amb assignació pressupostària, la Junta de Govern Local
acorda per unanimitat aprovar la relació de factures núm. 23 per un import de cent
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seixanta mil nou-cents vint-i-tres euros amb trenta-un cèntims (160.923,31 €) i que
comença amb la de Santi Ribas Armengol corresponent a material reparació de voreres,
per import de 439,25 € i finalitza amb la de Obres Vent i Sol 2010,SL. corresponent a
primera certificació d’obra “Remodelació de l’edifici Ajuntament 3a Fase”, per import de
40.081,18 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
No n’hi ha.
Devolució de la fiança d’obres:
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, la devolució de la fiança a les següents llicències d’obres:





O. A. R., Exp. núm. 21/2016.
J. C. P., M., Exp. núm. 60/2016.
J. B. G., Exp. núm. 19/2017.
J. B. C., Exp. núm. 22/2017.

Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, la devolució de la fiança per runes a les següents llicències d’obres:
 O. A. R., Exp. núm. 21/2016.
 J. C. P. M., Exp. núm. 60/2016.
 J. B.G., Exp. núm. 19/2017.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
Vist l’informe del tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
concedir permís per connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i/o comptador, i la
liquidació del tribut corresponent a:
C. A. V.S., al carrer Rector de Vallfogona, núm. 27-2n-2a escala B.
5. Declarar, si s’escau, admeses les oferts presentades per l’execució de les obres
“Arranjament del carrer Pagesia”.
Atenent que la Junta de Govern Local en sessió duta a terme el dia 29 de juny de 2017,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra "Arranjament
del carrer Pagesia".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador
Preu exclòs IVA IVA
SERVIDEL, SLU.
149.619,78€
31.420,15€
M i J GRUAS, SA
175.650,83€
36.886,67€
CONSTRUCCIONES 3 G, SA.
138.521,11€
29.089,44€
EXXABER, SL.
149.510,74€
31.397,26€
Obres VENT I SOL 2010, SL.
159.825,00€
33.563,25€
Also Casals Instal·lacions, SL.
165.020,66€
34.654,34€
BECSA, SA.
164.398,31€
34.523,64€
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178.880,00€
141.500,00€
169.697,93€

Tecnologia de Firmes, SA.
Regimovi, SL.
COBRA Instalaciones y Servicios, S.A.

37.564,80€
29.715,00€
35.636,57€

Totes les quals compleixen els requisits i han presentat la documentació fixada al Plec de
clàusules econòmiques administratives regulador del contracte.
Efectuades les valoracions de les ofertes presentades, d’acord amb el que determina el Plec
de clàusules econòmiques administratives, l’oferta més econòmica no incursa en baixa
temerària o desproporcionada, ha estat la presentada per Construccions 3G, SA, qui ha ofert
realitzar l’obra pel preu següent: 138.521,11€
A la vista de l’anterior, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents:
1. SERVIDEL, SLU.
2. M i J GRUAS, SA
3. CONSTRUCCIONES 3 G, SA.
4. EXXABER, SL.
5. Obres VENT I SOL 2010, SL.
6. Also Casals Instal·lacions, SL.
7. BECSA, SA.
8. Tecnologia de Firmes, SA.
9. Regimovi, SL.
10. COBRA Instalaciones y Servicios, S.A.
SEGON. Requerir a l’empresa Construcciones 3G, SA, per tal que en el termini de deu dies
hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present requeriment, presenti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2
del TRLCSP, d’haver constituït la garantia definitiva per import de 6.926,06€, equivalent al
5 per 100 del preu d’adjudicació del contracte (exclòs IVA) i autorització atorgada en favor
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per tal que durant l’execució del contracte pugui
consultar quantes vegades sigui necessari el compliment per part de l’empresa de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
TERCER. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors.
6.

Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de les obres “Remodelació d’un
tram del carrer Victòria Fase I Etapa C”.
Atenent que en data 1 d’agost de 2017, l’Alcalde de la Corporació incoà l’expedient per
contractar l’obra "Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa C ", tot
motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat per a la
seva adjudicació és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i pel
tràmit d’urgència.
Vist l’informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb
els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de la Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
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PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa i pel tràmit d’urgència, per a l’obra " Remodelació d’un
tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa C", tot convocant-ne la licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 242.907,54 € IVA inclòs, la despesa que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 1532*6190009
de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament.
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el
contracte de l’obra " Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa C"
mitjançant procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, i pel tràmit
d’urgència, el qual s’haurà d’exposar al públic per un termini de 20 dies hàbils al BOPT, com
també en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
QUART. Publicar en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de tretze dies naturals, comptats a
partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es presentin les proposicions
que es considerin pertinents.
CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el perfil de contractant,
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la
qualificació de la documentació referida en l’article 146 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Notificar el present acord al departament d’intervenció i a obres municipal.
7. Peticions vàries
a)

M. C. T. A.
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. M. C. T. A., en la que exposa que el dia 25 de
juliol del corrent estant a la piscina municipal un dels xiquets del casal d’estiu “Els
Ballarics” que també hi estava li va aixafar les ulleres, conseqüentment sol·licita a aquest
ajuntament el pagament d’unes ulleres noves per un import de 42€.
Atès que la directora del casal d’estiu ha confirmat els fets.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica per a l’adquisició d’unes ulleres noves per un
import de 42 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

b) R. F. R.
Vista la petició presentada per la Sra. R. F. R., en la que sol·licita la segona aportació
econòmica per a la realització de la carrossa “Pubilles Infantils” de les festes majors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica per a la realització de la carrossa “Pubilles
Infantils” de les festes majors per un import de 270 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
c) R. M. M.
Vista la petició presentada per la Sra. R. M. M., en la que sol·licita la segona aportació
econòmica per a la realització de les carrosses “Bob Esponja” i “Les Tiroleses” de les
festes majors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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PRIMER. Concedir l’aportació econòmica per a la realització de les carrosses “Bob
Esponja” i “Les Tiroleses” de les festes majors per un import de 540 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
d) R. M. A
Vista la petició presentada per la Sra. R. M. A., en la que sol·licita l’anul·lació del rebut
núm. 201701002449 corresponent a la liquidació de l’Impost de l’Increment del Valor dels
Terrenys Urbans generada per la transmissió de l’immoble c/ Hereu, núm. 71, d’aquesta
població i en el que apareix com a subjecte passiu quan en realitat ho ha de ser la part
transmissora de l’immoble.
Fetes les comprovacions oportunes.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni núm. 2017010***** corresponent a la liquidació
de l’Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans de l’immoble c/ Hereu, núm. 71
a nom de R. M. A.
SEGON. Aprovar la liquidació de l’Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans
de la transmissió de l’immoble c/ Hereu, núm. 71 a nom de la part transmissora.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a Base Gestió d’Ingressos
Locals.
e) V. P. P.
Vista la petició presentada pel Sr. V. P. P., en la que sol·licita concessió de llicència
municipal per a entrada de vehicles a través de la vorera i/o reserva de via pública per
aparcament exclusiu per al magatzem situat al c/ Balears, accessori de l’immoble c/ Lluis
Vives, núm. 6.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Denegar la concessió de la llicència municipal de gual per al magatzem situat al
c/ Balears, accessori de l’immoble c/ Lluis Vives, núm. 6. donat que aquest ajuntament no
disposa d’ordenança municipal reguladora de guals en tot el terme municipal.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
8. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució
Vist l’escrit presentats per la Sra. M. M. R. F., en la que sol·licita l’aprovació de la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la documentació aportada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de M. M. R. F.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.
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b) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució
Vist l’escrit presentat pel Sr. P. B. V., en la que sol·licita l’aprovació de la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la documentació aportada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de P. B. V
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
c)

Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució
Vist l’escrit presentat pel Sr. D. R. Ll., en la que sol·licita l’aprovació de la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la documentació aportada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de D. R. Ll.
SEGON. Donar trasllat del present acord a peticionari.

d) Aprovació, si s’escau, primera certificació d’obra “Remodelació de l’edifici de
l’Ajuntament” – 3a Fase”
Vista la Certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament - 3a Fase”,
presentada per la direcció de l’obra, per un import de quaranta mil vuitanta-un euros amb
divuit cèntims (40.081,18 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels serveis tècnics
municipals.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament
- 3a Fase”, per un import de 40.081,18 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Obres Vent
i Sol 2010,SL.
e)

Aprovació, si s’escau, primera certificació d’obra “Arranjament del carrer Aragó”
Vista la Certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament del carrer Aragó”, presentada per la
direcció de l’obra, per un import de vuitanta-tres mil vuit-cents divuit euros amb dos
cèntims (83.818,02 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels serveis tècnics
municipals.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament del carrer Aragó”, per un
import de 83.818,02 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Servidel,
SLU.

6

Ajuntament de
Santa Bàrbara

f)

Sol·licitud ingrés al Centre de Dia “Verge de Montserrat”
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de
2015 el Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament del
Centre de Dia de Santa Bàrbara.
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que l’admissió serà aprovada per
l’Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
l'Alcalde de data 18 de juny de 2016.
A la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Admetre com a usuari del Centre de Dia Municipal a partir del dia 24 de juliol de
20017 d’acord amb el que figura al contracte al següent usuari :
M. N. L., amb DNI núm. 15065****.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.

9. Torn obert de paraula.
No n’hi ha.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les catorze
hores i quinze minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,
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