Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 17 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 de la Sra.
Alcaldessa en funcions Montse Rodríguez Arasa, assistida per la Secretària acctal., essent
les tretze hores i trenta minuts del dia 17 d’agost de 2017, per celebrar Sessió Ordinària de
la Junta de Govern Local.
Assistents:


Alcaldessa en funcions: Sra. Montse Rodríguez Arasa



Regidors: Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 03-08-2017.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Adjudicació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte per l’execució de les obres
“Arranjament del carrer Pagesia”
4. Peticions varies.
5. Assumptes diversos.
6. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 03-08-2017.
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. 24 per un import de trenta-dos
mil quatre-cents set amb quaranta-vuit cèntims (32.407,48 €) i que comença amb la de
Reciclados Vinaròs, SL corresponent a tòner Smartcentre, per import de 57,40 € i
finalitza amb la de Fragadis, SL, corresponent a menjar colònies 2017, per import de
4,95 €.
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3. Adjudicació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte 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
149.619,78€
175.650,83€
138.521,11€
149.510,74€
159.825,00€
165.020,66€
164.398,31€
178.880,00€
141.500,00€
169.697,93€

SERVIDEL, SLU.
M i J GRUAS, SA
CONSTRUCCIONES 3 G, SA.
EXXABER, SL.
Obres VENT I SOL 2010, SL.
Also Casals Instal·lacions, SL.
BECSA, SA.
Tecnologia de Firmes, SA.
Regimovi, SL.
COBRA Instalaciones y Servicios, S.A.

IVA
31.420,15€
36.886,67€
29.089,44€
31.397,26€
33.563,25€
34.654,34€
34.523,64€
37.564,80€
29.715,00€
35.636,57€

Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de clàusules
regulador del procediment, amb el següent resultat:
Licitador

Preu exclòs
IVA
138.521,11€

CONSTRUCCIONES 3 G, SA.

IVA
29.089,44€

Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 3 d’agost de 2017, va
formular requeriment a l’empresa Construcciones 3G, SA., per tal que presentar 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, i 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).
Atenent que en data 16 d’agost de 2017, l’empresa indicada, ha constituït la garantia
definitiva mitjançant aval bancari i ha presentat la documentació requerida per l’adjudicació
del contracte, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Arranjament del carrer Pagesia"
a l’empresa Construcciones 3G, SA., en les següents condicions:





Preu: 167.610,55 €, IVA inclòs.
Termini d’execució: 4 mesos.
Termini de garantia: 12 mesos.
Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques – administratives i a
l’oferta presentada per l’adjudicatària.
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SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del
corresponent contracte.
TERCER. Aprovar la devolució de la garantia provisional dipositada pels licitadors.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
contracte.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament d’obres i
urbanisme i Intervenció de fons.
4. Peticions varies.
a) M. C. G.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. M. C. G. en la que es sol·licita permís per a poder
ocupar la sala gran de l’Smartcentre el proper dia 09 de setembre de 2017 per a la
realització d’una cerimònia de casament civil.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per ocupar la sala gran de l’Smartcentre el proper dia 09 de
setembre de 2017 per a la realització d’una cerimònia de casament civil.
SEGON. La liquidació de les taxes municipals corresponents a raó de 60,00 €/4 hores.
QUART. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
5. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Santa Bàrbara
i la Fundació Futbol Club Barcelona, per a la implementació del projecte FutbolNet
al municipi de Santa Bàrbara
Ates que l’Ajuntament de Santa Bàrbara està interessat en el desenvolupament i posada
en funcionament del “Projecte FutbolNet” en l'àmbit del seu terme municipal que la
Fundació FCB promou. La seva iniciativa d'interès obeeix al fet d'utilitzar l'eina de l'esport
en àmbits socials del municipi més desfavorits amb el propòsit de fomentar la cohesió i la
vertebració local.
Atès que la FUNDACIÓ FCB és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitats
principals promoure un model social emblemàtic a través del desenvolupament d’accions
solidàries, socials, culturals i formatives -pròpies i en col·laboració- que permeten la
consolidació del compromís social del FUTBOL CLUB BARCELONA com a “Més que un
club” a Catalunya, a Espanya i al món. Als efectes anteriors i sobre la base de
l’experiència adquirida en el camp de l’esport i els valors, desenvolupa programes
d’actuació enfocats. o que promouen el foment de la integració social dels infants i
adolescents que es troben en situació d’alta vulnerabilitat, a través de programes i
projectes on mitjançant l’esport es doni un recolzament integral en termes d’educació,
assistència sanitària, nutrició i recolzament psicosocial, principalment en les regions i
comarques més desfavorides de la nostra societat, així com a les seves famílies.
Atenent que el “Projecte FutbolNet”, liderat per la FUNDACIÓ FCB, pretén desenvolupar
experiències de desenvolupament humà i social en barris de ciutats catalanes, identificats
com a prioritaris per a la intervenció social i comunitària.
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Atès que és voluntat de les parts establir una fórmula estable de col·laboració pel
desenvolupament del projecte FutbolNet.
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a signar entre l’ajuntament de Santa Bàrbara i
la Fundació Futbol Club Barcelona, per a la implementació del projecte FutbolNet en
aquest municipi.
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la
possibilitat de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres
administracions públiques o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al
municipi.
La Junta de Govern Local per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb la Fundació
Futbol Club Barcelona i aquest Ajuntament, per a la implementació del projecte FutbolNet
en aquest municipi.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
conveni aprovat.
b) Aprovació, si s’escau, Conveni a signar entre aquest Ajuntament i el Consell
Comarcal del Montsià per regular l’atorgament de subvenció directa per destinar-la
a l’execució d’obres d’arranjament dels camins municipals del terme de Santa
Bàrbara
Atenent que amb data 13 de maig de 2016, la Presidenta del Consell Comarcal del
Montsià i el President de la Diputació de Tarragona han signat el Conveni Marc de
col·laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per a
optimitzar la prestació dels serveis municipals. Dintre del subapartat 5.3.3 de la clàusula
5a. del conveni, inversions de caràcter supramunicipals, es preveuen inversions en
camins públics de titularitat municipal. Aquest document preveu afavorir la prestació de
les competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos dels municipis
entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial els de
menys capacitat econòmica.
Vist que el conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells
comarcals basats en els principis que guien el model d’assistència i de gestió dels serveis
adreçats als municipis i EMD que són la proximitat, la simplificació, la gestió eficient i la no
duplicitat. Concretant aquests camps d’actuacions defineix les inversions en obres i
serveis de competència municipal i d’abast o interès supramunicipal per desenvolupar en
tres eixos, entre aquests l’eix d’inversió en infraestructures i béns municipals destinats a
l’ús general.
Atenent que el conveni estableix que la gestió i l’execució de les inversions de caràcter
supramunicipal la fan els consells comarcals per optimitzar els recursos i aprofitar les
economies d’escala. De forma general la prestació del servei i la gestió i execució de les
inversions és comarcal; no obstant excepcionalment les inversions les poden contractar i
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executar directament els ens locals, impulsant-se el model de prestació de servei als
municipis.
Vist que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions,
disposa que amb caràcter general les subvencions s’atorguen per concurrència
competitiva i mitjançant unes bases reguladores que detallen els procediments. No
obstant això, en l’apartat 2 preveu que poden concedir- se subvencions de forma directa
quan, entre d’altres supòsits, estiguin previstes de forma normativa als pressupostos dels
ens locals i també aquelles en que s’acreditin raons que dificulten la seva convocatòria.
Atès que el Consell Comarcal del Montsià atorga a l’Ajuntament de Santa Bàrbara, que
es troba dintre del programa d’ajuts directes 2017, una subvenció directa per import de
9.706,49 € destinada únicament i exclusivament a executar les obres d’arranjament i
millora dels camins de Sant Francesc i de Solsó.
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la
possibilitat de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres
administracions públiques o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al
municipi.
La Junta de Govern Local per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’esborrany de Conveni a signar entre aquest Ajuntament i el Consell
Comarcal del Montsià per regular l’atorgament de subvenció directa per destinar-la a
l’execució d’obres d’arranjament dels camins municipals del terme de Santa Bàrbara
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
conveni aprovat.
c)

Aprovació, si s’escau, vacances personal de l’ajuntament
Atès que per acord de la Junta de Govern Local es van aprovar els períodes de vacances
sol·licitades per la plantilla dels treballadors d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració
efectuada per la Regidoria de Personal.
Atenent que diversos treballadors han presentat recurs degut a errors en els períodes
aprovats
Atès que per part de la Regidoria de Personal d’aquest Ajuntament s’han valorat les
rectificacions proposades i tenint en compte les necessitats de cada departament.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Rectificar els períodes de vacances sol·licitades per la plantilla dels treballadors
d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració efectuada per la Regidoria de Personal i
que consta a l’expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als treballadors de la plantilla d’aquest
Ajuntament que han presentat recurs.

d) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que durant s’ha realitzat el repartiment domiciliari de la revista Magazin corresponent
al segon trimestre del 2017.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 250,00 € al Sr, J. R.L.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i al beneficiari.
6. Torn obert de paraula.
Per part de la Regidora de festes es dona compte que s’han realitzat les següents
aportacions econòmiques derivades dels actes realitzats durant les passades Festes
Majors:
J. Á. S.
1.200,00 € per assistència mèdica als correbous.
C. R. B.
1.200,00 € per assistència mèdica als correbous.
C. R. B.
200,00 € per assistència mèdica a la cursa de bicicletes.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les tretze
hores i cinquanta-cinquanta minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal.
Vist i plau
L’Alcaldessa en funcions,
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