Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 6 de novembre de
2014.
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
Joan Jordi Boronat Ferré, assistit per la Secretària acctal. Isabel Verge Caballé, essent les
dinou hores del dia 6 de novembre de 2014, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de
Govern Local.

Assistents:


Alcalde:

Sr. Joan Jordi Boronat Ferré



Regidors:

Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Judit Lleixà Solà



També assisteixen: Sra. Àngela Pla Pujol
Sr. Antonio Ollés Molías
Sr. Èric Bel Gisbert

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 16-10-2014.
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. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de l’obra
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II – Etapa E”
6. Peticions varies.
7. Assumptes diversos.
8. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 16-10-2014
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
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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. 28 per un import de dos-cents
quaranta-quatre mil cent trenta euros amb vuitanta-dos cèntims (244.130,82 €) i que
comença amb la de Vallés Moreno, CB, corresponent a l’arranjament de la porta de
l’Estadi municipal, per import de 72,60 € i finalitza amb la d’Hidrocanal, SL, corresponent
a la primera certificació de les obres “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria
Fase I Etapa A”, per import de 65.221,78 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
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:
 José Luís Zaera Buitrago. Exp. 34/2014
 Francisco Casadó Pla. Exp. 52/2014
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 comptador, i la
liquidació del tribut corresponent a:
 Sheila Garcia Villalba, al carrer Rector de Vallfogona núm. 27 baixos 1a.
 Antonio Villalba Gonzalo, al carrer Sant Cristòfol núm. 1, Esc. E baixos 4a.
 Jorge Manuel Vila Membrado, al carrer Sant Crsitòfol núm. 1, Esc. E 1r., 2a.
Vist l’informe del tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
concedir permís per connexió a la xarxa municipal de clavegueram, i la liquidació del
tribut corresponent a:
 M. Eugenia Cruz Brull, al carrer Major núm. 240 per accés al carrer Victòria, s/n.
5. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de
l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II – Etapa E”
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 2 d’octubre de
2014, aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat del contracte per l’execució de l’obra "Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase II – Etapa E".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador
Preu exclòs IVA
Regimovi, SL
197.681,28
Hidrocanal, SL
197.681,28
Exxaber, SL
197.681,28

Millores
1-2-3
1
1-2

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

Preu
0,00
0,00
0,00

Millores
42
25
37

Total
42
25
37

A la vista de l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
acords:
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents:
1. Regimovi, SL
2. Hidrocanal, SL.
3. Exxaber, SL
SEGON. Requerir l’empresa Regimovi, SL, per tal que en el termini de en el termini de
deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present requeriment, presenti
la documentació següent:
 Justificació d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
 Autorització en favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per tal que aquest pugui
realitzar la comprovació del compliment per l’adjudicatari de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat social quants cops sigui necessari durant la vigència
del contracte.
 Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, per un import de 9.884,06 €,
equivalent al 5 per 100 de l’import del contracte, exclòs IVA.
TERCER. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors.
6. Peticions varies.
a) Herminio Tomàs Pallarés
Vista la petició presentada pel Sr. Herminio Tomàs Pallarés, en nom i representació de
la seva esposa la Sra. Teresa Pulido Rodríguez, en la que exposa que la seva esposa és
titular d’una targeta d’aparcament per a persones amb disminució per mobilitat reduïda i
que d’acord amb el de disposa l’article 5.d) del Decret 97/202, de 5 de març, sobre la
targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a
facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, sol·licita la reserva d’una
plaça d’aparcament en front del seu domicili, per mitjà d’una senyal grafiada de forma
horitzontal, que reprodueixi el símbol d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament
per a persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat
acorda:
PRIMER. Encarregar al cap de la brigada que pinte la reserva d’una plaça d’aparcament
en front del domicili del sol·licitant, per mitjà d’una senyal grafiada de forma horitzontal,
que reprodueixi el símbol d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a l’encarregat de la brigada
municipal.
b) José Pla Nicolàs
Vista la petició presentada pel Sr. José Pla Nicolàs, en la que exposa que la seva
esposa la Sra. Ester Cid Barbera va morir el passat 24-09-2014 sense haver atorgat
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testament, de manera que al morir intestada està tramitant l’acta notarial de declaració
d’hereus i fins que aquesta sigui ferma no pot portar a terme les gestions corresponents
per formalitzar l’escriptura d’herència, per la qual cosa sol·licita una pròrroga per liquidar
l’impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana.
Vist el que disposa l’article 110.2.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una pròrroga per liquidar l’impost sobre l’increment del Valor dels
Terrenys de naturalesa urbana que en el seu cas hagi de satisfer a la hisenda local.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de Plusvàlues.
c) Sílvia Reverté Aragonés
Vista la petició presentada per la Sra. Sílvia Reverté Aragonés en la que exposa que es
va inscriure per participar en la propera edició de la XVIII edició de la Fira de l’Oli Novell,
dels cítrics i del comerç, havent satisfet l’import corresponent a l’esmentada inscripció i
que degut a causes imprevisibles l’hi és impossible al seva participació havent de
cancel·lar la inscripció, per la qual cosa sol·licita d’acord amb l’establert al full d’inscripció
que l’hi sigui retornat el 50% de l’import satisfet.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada ala situació al·legada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. La devolució de 6,11 € corresponents al 50% de l’import satisfet per la
inscripció en la participació en la XVIII edició de la Fira de l’Oli Novell, dels cítrics i del
comerç.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
7. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, contracte de lloguer
Atesa la necessitat de dotar les instal·lacions del Smartcentre d’una fotocopiadora digital
multifunció B/N i color A4 i A3.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses del sector.
La Junta de Govern Local, un cop examinades les ofertes presentades, per unanimitat,
adopta els següents acords:
PRIMER. La contractació de la instal·lació i el lloguer d’una fotocopiadora digital
multifunció B/N i color A4 i A3, marca Canon model IRC 2380i, amb la mercantil Querol
Club de l’Oficina, SL, per un import de 2.178,00 € IVA inclòs, d’acord amb l’annex
presentat.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària i a intervenció de
fons.
b) Aprovació, si s’escau, contracte menor de lloguer
Atès que els propers dies 21, 22, i 23 de novembre està prevista la realització de la XVIII
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç.
Atès que per a la realització de l’esmentada fira es necessari procedir al lloguer d’un
grup electrogen i la seva instal·lació.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses del sector.
La Junta de Govern Local, un cop examinades les ofertes presentades, es proposa
l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. La contractació de la instal·lació i el lloguer d’un grup electrogen per a la XVIII
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a la mercantil Grúas T. Miralles, SL, per un
import total de 1.070,85 € IVA inclòs.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària i a intervenció de
fons.
c) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atès que els propers dies 21, 22, i 23 de novembre està prevista la realització de la XVIII
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la publicitat de la fira esmentada.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a
l'article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el tex refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte menor de serveis, per
quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el tex refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Adjudicar la contractació del servei consistent en la publicitat de la propera fira
de l’oli d’acord amb els annexos aportats a les mercantils següents:
1. Ràdio Tele-Taxi, SA, per un import de 181,50 € IVA inclòs.
2. Comunicacions dels ports, SA, per un import de 250,00 € més la quota corresponent
d’IVA.
3. Ràdio Ulldecona, per un import de 200,00 € més la quota corresponent d’IVA.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré per a la signatura
del contracte corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a les mercantils adjudicatàries i a intervenció
de fons.
d) Aprovació, si s’escau, ajut d’urgència social
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pels Serveis socials bàsics de
l’ajuntament de Santa Bàrbara.
Vista la valoració positiva emesa per l’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, i que consta a l’expedient com Annex I i II, en relació a la
sol·licitud presentada.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en les peticions presentades d’ajut d’urgència
social, d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.
e) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució
Vist l’escrit presentat pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, 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:
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PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom dels
següents peticionaris:
Sra. Josefa Mata Romero
Sr. Vicente Mengual García
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a Serveis Socials.
f) Sol·licitud de baixa al Centre Obert “L’Oliveta”
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 7 de setembre de
2006 el Reglament municipal regulador del règim de funcionament del Centre Obert
“l’Oliveta”.
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que la baixa del centre 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 22 de juny de 2011.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la baixa com a usuaris/àries del Centre Obert “L’Oliveta” amb efectes del
dia 3 de novembre de 2014, la relació de xiquets/es que figuren com a Annex I al present.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre Obert “L’Oliveta”.
g) Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració a formalitzar amb la Fundació
Privada Montsià, per l’arranjament dels parcs i jardins del municipi de Santa
Bàrbara durant el 2014
Vist l'esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar amb la Fundació Privada Montsià,
per l’arranjament dels parcs i jardins del municipi de Santa Bàrbara durant el 2014.
Atenent que la formalització del conveni resta justificada pel benefici que per a l’interès
general representa l’execució de les actuacions en ell previstes.
Atès el que disposen els articles 2, 6, 8 i 9 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com 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.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'esborrany del conveni del que s'ha donat compte, el qual passarà a
tenir plena validesa a partir de la present aprovació.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré per a la signatura del
conveni que ha estat aprovat.
h) Aprovació, si s’escau, rescissió contracte
Atenent que la Sociedad de Prevención de Nueva Activa, SL, ve desenvolupant la
prestació del Servei de Prevenció de riscos professionals, d’acord amb les funcions
assenyalades a l’article 31.3 de la Llei 31/95, de 8 de novembre.
Atenent que la formalització del contracte es va signar pel Sr. Alcalde-President de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’adjudicatària Sociedad de Prevención de Nueva
Activa, SL, en data 2 de gener de 2011.
Atenent que el d’acord amb el Pacte vuitè de l’esmentat contracte aquest té una durada
anual i serà prorrogat per anualitats de forma automàtica si cap de les parts contractants
formulava la seva denúncia abans de finalitzar el contracte o alguna de les seves
pròrrogues amb una antel·lació mínima d’un mes.
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Atenent que el contracte anterior està subjecte a la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Atenent que l’article 223.h) del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic preveu l’extinció dels
contractes regulats per aquesta, entre d’altres pel compliment del seu termini.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Donar per finalitzat el contracte menor de serveis per la prestació del Servei
de Prevenció de riscos professionals, formalitzat amb la mercantil Sociedad de
Prevención de Nueva Activa, SL, per haver-se complit el termini per al qual fou realitzat
o d’alguna de les seves pròrrogues.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada.
i)

Aprovació, si s’escau, cessió dels murs exteriors de les instal·lacions esportives
municipals
Vist l’escrit presentat, pel Director de l’Institut Les Planes de Santa Bàrbara, en el que
exposa que a l’Institut està previst dur a terme el Projecte pedagògic i artístic “Temps era
Temps”, el qual consistirà amb l’execució de pintures murals al municipi, per la qual cosa
i a fi de donar suport logístic i a nivell de permisos i llicències a la proposta PIPA que
presenta Emili Gascón Ortega com a representant de l'Institut Les Planes de la localitat,
sol·liciten permís per a poder dur a terme el projecte presentat en els murs exteriors de
les instal·lacions esportives municipals.
Atenent que d’acord amb el projecte presentat es pretén connectar dues generacions a
través de l’art urbà, el nexe general d’unió rau en el respecte als modes de vida d’antic i
en particular a la tradició i el treball al camp.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Donar permís a l’Institut Les Planes de Santa Bàrbara per dur a terme Projecte
pedagògic i artístic “Temps era Temps”, en els murs exteriors de les instal·lacions
esportives municipals.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Director de l’Institut Les Planes de Santa
Bàrbara.

j)

Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de la XVIII Fira de l’Oli Novell, els cítrics i
el comerç
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Fires i Festes, per a la
realització de la XVIII Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, durant els dies 21, 22
i 23 de novembre.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

k) Aprovació, si s’escau, primera certificació de l’obra “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase II – Etapa D”
Vista la Certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria
Fase II – Etapa D”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de noranta-un mil
noranta-vuit euros amb divuit cèntims (91.098,18 €), i un cop fetes les comprovacions
per part dels serveis tècnics municipals.
Atenent que l’Ajuntament de Santa Bàrbara té inclòs en el Pla d’Acció Municipal (PAM),
any 2013, titulada “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II – Etapa D”,
amb un pressupost d’adjudicació de 235.461,62 €, subvencionada amb 223.688,54 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
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PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase II – Etapa D”, per un import de 91.098,18 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona Serveis
d’Assistència Municipal Actuacions Integrals al Territori i Cooperació i a intervenció de
fons.
l)

Aprovació, si s’escau, primera certificació de l’obra “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase I – Etapa A”
Vista la Certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria
Fase I – Etapa A”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de seixanta-cinc
mil dos-cents vint-i-un euros amb setanta-vuit cèntims (65.221,78€), i un cop fetes les
comprovacions per part dels serveis tècnics municipals.
Atenent que l’Ajuntament de Santa Bàrbara té inclòs en el Pla Especial d’Inversions
Sostenible (PEIS), any 2014, titulada “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria
Fase I – Etapa A”, amb un pressupost d’adjudicació de 241.353,99 €, subvencionada
amb 60.735,25 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase i – Etapa A”, per un import de 65.221,78 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona Serveis
d’Assistència Municipal Actuacions Integrals al Territori i Cooperació i a intervenció de
fons.

8. Torn obert de paraula.
La Sra. Secretària informa als membres de la Junta de Govern el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que mitjançant escrit de data 1709-2014 l’empresa Terres de l’Ebre Taxi, SL ha sol·licitat l’atorgament de l’autorització
administrativa preceptiva per a la presentació d’un servei de transport d’alumnes entre la
Galera, la Sénia, Ulldecona, Santa Bàrbara i Tortosa al Club Deportiu Tortosa.
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les dinou
hores i cinquanta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Joan Jordi Boronat Ferré
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