Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 20 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 20 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 06-11-2014.
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, adjudicació definitiva del contracte per a l’execució de l’obra
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II – Etapa E”.
6. Acceptació, si s’escau, subvencions de la Diputació de Tarragona
7. Peticions varies.
8. Assumptes diversos.
9. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 06-11-2014
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. 29 per un import de norantacinc mil cent cinquanta euros amb noranta-set cèntims (95.150,97 €) i que comença amb
la de SAI Roquetes, SL, corresponent al manteniment informàtic, per import de 177,46 €
i finalitza amb la de Regimovi, SL, corresponent a la segona certificació de les obres
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I Etapa A”, per import de
59.985,87€.
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:
 Dolores Arasa Codina. Exp. 43/2014
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:
 José Luís Guillen Salazar, al carrer de la Ciència núm. 2-4, 1r., 3a.
 TRIMAC Reparacions, SL, al polígon Industrial “Barranc de Lledó” parcel·la 5.
 Marc Colomer Mas, al carrer Sant Gregori núm. 16.
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:
 TRIMAC Reparacions, SL, al polígon Industrial “Barranc de Lledó” parcel·la 5.
5. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte per a l’execució 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,
acordà aprovar l'expedient per a l’adjudicació del contracte per l’execució de l’obra
“Rehabilitació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II – Etapa E”.
Atenent que formulada invitació per a l’adjudicació a 3 empreses capacitades per
desenvolupar el servei es va presentar oferta per:
1. Regimovi, SL.
2. Hidrocanal, SL.
3. Exxaber, SL.
Atenent que les ofertes econòmiques presentades pels licitadors van ser:
1. Regimovi, SL: 239.194,35 €.
2. Hidrocanal, SL: 239.194,35 €.
3. Exxaber, SL: 239.194,35 €.
Atenent que en aplicació del que disposa la clàusula desena del plec de clàusules
econòmiques, administratives i tècniques reguladores del procediment, es va formular
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requeriment als licitadors que van presentar l’oferta econòmica més avantatjosa per tal
que en el termini màxim de 3 dies naturals presentessin la seva oferta sobre els
aspectes objecte de negociació.
Atenent que els licitadors han presentat les seves ofertes sobre els termes de
negociació i que aquestes són les següents:
1. Regimovi, SL.:
 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament:
- Millora número 1: si.
- Millora número 2: si.
- Millora número 3: si.
2. Hidrocanal, SL.:
 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament:
- Millora número 1: si.
3. Exxaber, SL.:
 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament:
- Millora número 1: si.
- Millora número 2: si.
Atenent que en aplicació dels criteris de valoració previstos al plec de clàusules
econòmiques, administratives i tècniques reguladores del procediment, la valoració de
les ofertes és la següent:
1. Regimovi, SL.:
 Preu: 0,00 punts; en aquest apartat no s’atorga puntuació per quant no s’ha
formulat rebaixa en el preu d’execució de l’obra
 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament:
- Millora número 1: 25,00 punts
- Millora número 2: 12,00 punts
- Millora número 3: 5,00 punts.
 Total: 42,00 punts.
2. Hidrocanal, SL.:
 Preu: 0,00 punts; en aquest apartat no s’atorga puntuació per quant no s’ha
formulat rebaixa en el preu d’execució de l’obra
 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament:
- Millora número 1: 25,00 punts
 Total: 25,00 punts.
3. Exxaber, SL.:
 Preu: 0,00 punts; en aquest apartat no s’atorga puntuació per quant no s’ha
formulat rebaixa en el preu d’execució de l’obra
 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament:
- Millora número 1: 25,00 punts
- Millora número 2: 12,00 punts
 Total: 37,00 punts.
Vistes les actes de la Mesa de contractació de 27 d’octubre i 3 de novembre de 2014.
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de novembre de 2014, va
formular requeriment a l’empresa Regimovi, SL., per tal que presentes 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
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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.
Atenent que en data 19 de novembre de 2014, es va presentar la documentació requerida,
la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Regimovi, SL., el contracte per l’execució de l’obra
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II – Etapa E”, en les condicions
següents:
 Preu: 239.194,35 €.
 Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament:
- Millora número 1: si.
- Millora número 2: si.
- Millora número 3: si.
SEGON. Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de quinze dies, comptats a
partir de la recepció de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del
contracte administratiu.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària, licitadors participants, serveis
tècnics municipals i Intervenció de fons.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré, per a la signatura del
contracte administratiu corresponent.
6. Acceptació, si s’escau, subvencions de la Diputació de Tarragona
A) Activitats de l’Escola de Música curs 2013-2014
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, pel qual es
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció en concepte d’Activitats
de l’Escola de Música curs 2013-2014, per import de set mil tres-cents quaranta
euros amb quaranta-sis cèntims (7.340,46 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import
de 7.340,46 €, en concepte d’Activitats de l’Escola de Música curs 2013- 2014,
concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data adoptat en
sessió de data 25 de juliol de 2014.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat
atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de
la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la
subvenció.
B) Protecció de la Salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum
humà
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona pel qual es
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a actuacions de
protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà,
per import de quatre mil set-cents euros amb catorze cèntims (4.700,14 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import
de 4.700,14 €, en concepte de protecció de la salut pública per la millora de la
qualitat de l’aigua de consum humà, concedida per la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona de data 25 de juliol de 2014.
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SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat
atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de
la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la
subvenció.
C) Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona pel qual es
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a actuacions de
protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics
i control de plagues, per import de tres mil cent cinc euros amb vuit (3.105,08 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import
de 3.105,08 €, per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de
plagues, concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 25
de juliol de 2014.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat
atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de
la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la
subvenció.
D) Gestió i funcionament en equipaments municipal d’interès ciutadà
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona pel qual es
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a gestió i
funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, per import de dos mil
cinc-cents vuitanta-set euros amb vuitanta cèntims (2.587,80 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import
de 2.587,80 €, per a gestió i funcionament en equipaments municipals d’interès
ciutadà, concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 24
d’octubre de 2014.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat
atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de
la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la
subvenció.
E) Protecció de la Salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i
piscines)
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona pel qual es
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a actuacions de
protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), per
import de set mil vuit-cents vuit euros amb vuitanta cèntims (7.808,80 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopció els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import
de 7.808,80 €, en concepte de protecció de la salut pública per la seguretat a zones
de bany (platges i piscines), concedida per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data 26 de setembre de 2014.
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SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat
atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de
la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la
subvenció.
F) XVIII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç, i XVI Jornades
Gastronòmiques de la cuina de l’oli d’oliva
Vist l’acord adoptat pel Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona pel qual es concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per
a la realització d’accions de difusió dels Productes Agroalimentaris i Artesans de
qualitat 2014:
 XVIII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç, per import de deu mil cent
vuitanta-nou euros amb quatre cèntims (10.189,04 €).
 XVI Jornades gastronòmiques de la cuina de l’oli d’oliva, per import de cinccents cinquanta-vuit euros amb vuit cèntims (558,08 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
 PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel Consell Rector del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, pels següents conceptes:
XVIII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç, per import de deu mil cent
vuitanta-nou euros amb quatre cèntims (10.189,04 €).
 XVI Jornades gastronòmiques de la cuina de l’oli d’oliva, per import de cinccents cinquanta-vuit euros amb vuit cèntims (558,08 €).
Concedides pel Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
de data 22 de juliol de 2014.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat
atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de
la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la
subvenció.
7. Peticions varies.
a) Juan Accensi Ferré
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Juan Accensi Ferré, en el que sol·licita
l’anul·lació del rebut corresponent als rebuts de les taxes de brossa de l’edifici situat al
carrer Major núm.131-133 planta baixa, per no tractar-se d’un habitatge que no reuneix
les condicions d’habitabilitat.
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. L’anul·lació del rebut corresponent a la taxa de brossa domiciliària de l’edifici
situat al carrer Major núm. 131-133, per tractar-se d’un habitatge que no reuneix les
condicions d’habitabilitat, per a l’exercici 2015.
SEGON. Donar trasllat al peticionari.
b) M. Isabel Villalba Madolell
Vista la petició presentada per la Sra. Maria Isabel Villalba Madolell, titular de l’activitat
situada al carrer Major núm. 20, en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una
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terrassa coberta a la vorera del carrer Roger de Llúria núm. 1, d’acord amb el plànol
presentat.
Vist l’informe tècnic emès al respecte, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació de la terrassa coberta sol·licitada, sempre
i quan no dificultí el pas de vianants i d’acord amb el plànol presentat.
SEGON. La concessió d’aquest permís no permet que per a la instal·lació de
l’esmentada terrassa es clavi cap element a terra.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la peticionària.
c) Isabel Raga Chermes
Atesa la petició presentada per la Sra. Isabel Raga Chermes, en la que sol·licita el canvi
de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 566, que actualment figura a nom de la
peticionària, a favor de la seva filla la Sra. Marta Tena Raga, per renúncia de la titular
actual, i l’expedició de nou títol.
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 566 a favor de
la Sra. Marta Tena Raga i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
d) Héctor Gómez Carrera
Vista la petició presentada pel Sr. Héctor Gómez Carrera 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 14,85 € 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 al peticionari i a intervenció de fons.
8. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, segona certificació de l’obra “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase II – Etapa D”
Vista la Certificació núm. 2 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 cinquanta-nou
mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims (59.985,87 €), 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:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase II – Etapa D”, per un import de 59.985,87 €.
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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.
b) Sol·licitud ingrés al Centre de Dia “Verge de Montserrat”
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 25 de març de 2004 el
Reglament municipal regulador del règim de funcionament del Centre de dia “Verge de
Montserrat”.
Atès que l’article 3.4 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 22 de juny de 2011.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Admetre al Sr. José M. Domènech Aragonés, com a usuari del Centre de Suport
Diürn “Verge de Montserrat” amb efectes del dia 3-11-2014, en horari de mitja jornada.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Suport Diürn.
c) Aprovació, si s’escau, caducitat llicència d’activitat
Llicència d’activitat. Caducitat
Nom:
Marta Bayerri Royo
Registre general:
1721/2013
Núm. Expedient: 25/2013
Emplaçament: carrer Pagesia, 52
Activitat a desenvolupar: Perruqueria i altres tractaments de bellesa
Vist l’expedient presentat per la Sra. Marta Bayerri Royo, sol·licitant llicència municipal
d’activitats.
Atès que per tal de poder complimentar el preceptiu expedient i vist l’informe emès pels
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, en data 10 de desembre de 2013 es va requerir a
la peticionària que d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per
tal que procedís a la subsanació de la seva sol·licitud, advertint-lo que cas de no
verificar-ho així se la tindria per desistida.
Atès que la sol·licitant des del moment del requeriment fins aquesta data no ha realitzat
les activitats necessàries per reprendre la tramitació de l’expedient.
Atès el que disposa l’article 42.1, en relació amb l’article 71.1 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, procedeix tenir per desistit al sol·licitant.
De conformitat amb l’art. 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, procedeix acordar la
caducitat de l’expedient abans esmentat.
Atès el previst a l’article 87.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens local.
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
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ACORDS:
PRIMER. Tenir per desistit a la sol·licitant, ordenat l’arxiu de l’expedient sense cap altre
tràmit i sense necessitat d’haver de resoldre sobre la mateixa.
SEGON. Declarar la caducitat de la llicència municipal d’activitats abans esmentada.
TERCER. Declarar conclòs el procediment incoat per a la tramitació de la llicència
esmentada i que es procedeixi a l’arxiu del mateix.
QUART. Aprovar la liquidació taxa corresponent i comunicar els presents acords a la
peticionària.
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, 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 la petició presentada 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, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de realitzar les inspeccions i proves reglamentàries que estableix la
normativa vigent per a les Instal·lacions Tèrmiques en edificis corresponent a les
instal·lacions de l’Escola Jaume Balmes.
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 text 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. Aprovar la contractació dels serveis consistents en la inspecció i proves
reglamentàries que estableix la normativa vigent per a les Instal·lacions Tèrmiques en edificis
corresponent a les instal·lacions de l’Escola Jaume Balmes, amb l’entitat Ambiental de
Control (EAC) amb número d’acreditació EAC-004-01, per un import de 186,21 € més les
taxes establertes per la Comunitat d’Autònoma i 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 l’adjudicatària.
f) Suspensió del subministrament d’aigua potable
Vist l’escrit presentat per l’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament
d’Aigua Potable del municipi de Santa Bàrbara, SOREA, al que acompanya la relació
individualitzada d’abonats del servei municipal que tenen un seguit de rebuts pendents
de liquidació.
Atès que l’esmentada situació de descobert ha estat notificada individualment i de forma
fefaent als abonats, amb l’advertiment de suspensió del subministrament.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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PRIMER. Que es procedeixi en relació als abonats relacionats, en la forma
reglamentàriament establerta, a la suspensió del subministrament d’aigua potable.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la concessionària del Servei Municipal
d’Abastament d’Aigua Potable de Santa Bàrbara SOREA.
g) Aprovació, si s’escau, baixa rebuts erronis i liquidació directa
Comprovat el Padró fiscal corresponent a les Plusvàlues, s’ha detectat que en els rebuts
següents:
C.COB: 43-140-352-2014-03-00001951-54
C.COB: 43-140-352-2014-03-00001952-18
Apareix a com a subjecte passiu el Sr. José Arturo Matamoros Cid (adquirent), quan en
realitat el subjecte passiu han de ser el transmitents de l’immoble Srs. Gerard i David
Matamoros Caballé
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis i la liquidació correcta d ela Plusvàlua a
nom dels transmissors del bé immoble Srs. Gerard i David Matamoros Caballé.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
h) Aprovació, si s’escau, anul·lació llicència
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 7 de març de 2013,
va aprovar la convocatòria de procediment públic per l’adjudicació de les caselles interiors
del mercat municipal números 1, 2, 3, 4 i 5.
Atenent que l’anunci del procediment per l’adjudicació va publicar-se en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona número 64 del dia 16 de març de 2013, al Taulell d’anuncis i
en el perfil del contractant.
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 2 de maig de 2014,
va adjudicar la llicència per a l’ús privatiu de la casella interior del mercat municipal
número 5 a la Sra. Laia Guillen Tomàs.
Atenent que la Sra. Laia Guillen Tomàs no ha satisfet les mensualitats d’abril, maig, juny,
agost en part, setembre i octubre, corresponents al pagament dels drets per ocupació del
lloc abans esmentat.
Atenent el que disposa l’article 18 del Reglament del Mercat públic de Santa Bàrbara, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. L’anul·lació de la llicència concedida per a l’ús privatiu de la casella interior del
mercat municipal número 5 a la Sra. Laia Guillen Tomàs.
SEGON. Requerir a la Sra. Laia Guillen Tomàs per tal que el dia 1 de desembre de 2014
deixi lliure i a disposició de l’Ajuntament la casella indicada.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Sra. Laia Guillen Tomàs i a intervenció de
fons.
i)

Aprovació, si s’escau, cessió del contracte d’obres “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase I – Etapa A”
Vist l’escrit presentat per la mercantil HIDROCANAL, SL, adjudicatària de les obres
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa A” en el que, exposa que
la societat es troba davant una falta de liquiditat necessària per a complir amb les
obligacions contretes amb aquest Ajuntament relatives a l’execució de les obres abans
esmentada derivades del contracte signat el 2 d’octubre de 2014.
Atenent que actualment s’ha executat i certificat un import superior al 20% de l’obra
contractada i d’acord amb el que disposa l’article 226 del Text refós de la Llei de
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Contractes del sector públic, sol·licita la cessió del l’esmentat contracte a favor de
l’empresa REGIMOVI, SL.
Atenent que la mercantil REGIMOVI, SL disposa de la classificació empresarial
requerida en el Plec de clàusules administratives particulars que van regir el concurs
convocat i que va ser la segona millor oferta no temerària del concurs .
Atenent que la mercantil REGIMOVI, SL ha acceptat la cessió del contracte per
l’execució de les obres “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa
A”, per part d’HIDROCANAL, SL.
Atenent que l’article 226 del Text refós de la Llei de Contractes del sector públic estableix
que els drets i obligacions derivats d’un contracte poden ser cedits per l’adjudicatària a
un tercer sempre que les qualitats tècniques o personal del cedent no hagin estat la raó
determinant de l’adjudicació del contracte, que el cedent hagi executat com a mínim el
20% de l’import del contracte i que el cessionari tingui capacitat per contractar amb
l’Administració, havent d’estar degudament classificat i no estar incurs en una causa de
prohibició de contractar.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la cessió del contracte per l’execució de les obres “Remodelació d’un
tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa A”, per part d’HIDROCANAL, SL a favor de
la mercantil REGIMOVI, SL.
Segon. Donar trasllat dels presents acords a la cedent, a la cessionària i a intervenció de
fons.
j)

Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que durant la realització de la Festa de la fira el passat dia 21de novembre de 2014
i dins els actes de la XVIII Fira de l’Oli novell, dels cítrics i del Comerç el Sr. Ajayi
Samsondeen, va realitzar les tasques de seguretat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents acord:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 200,00 € en concepte de col·laboració en les
tasques de seguretat de l’esmentat acte.
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al beneficiari.

9. Torn obert de paraula.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les dinou
hores i cinquanta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Joan Jordi Boronat Ferré
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