Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 19 de març de 2015.
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., essent les dinou hores del dia 19
de març de 2015, 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: 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 05-03-2015.
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, sol·licitud de subvencions a la Diputació
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 05-03-2015
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. 6 per un import setanta-un mil
nou-cents setanta-nou euros amb dotze cèntims (71.979,12 €) i que comença amb la de
Reciclados Vinaròs, SL, corresponent a tòner Infocentre, per import de 40,05 € i finalitza
amb la de Caixabank, SA, corresponent a comissions març, per import de 22,17 €.
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3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
No n’hi ha.
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:
M. Carmen Peralta Falla, al carrer Rector de Vallfogona núm. 23-25, Esc. D 2n., 1a.
Antonio Barba Garcia, al carrer Sant Antoni núm. 16, 1r., 3a.
5. Aprovació, si s’escau, sol·licitud de subvencions a la Diputació
A) Subvenció per a la realització de programes i activitats culturals
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 20 de febrer de 2015, va
aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions
durant l’any 2015, corresponents a les següents línies de foment que gestiona la Unitat
de Cultura, de l’Àrea dels Serveis d’Assistència al Ciutadà.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per a la realització de programes i
activitats culturals, a la Diputació de Tarragona per la realització de les activitats
culturals 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció dins el
de programes i activitats culturals, per la realització de les activitats culturals 2015, per
un import de 6.000,00 €.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.
B) Subvenció per a la gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals
d’interès ciutadà
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 20 de febrer de 2015, va
aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions
durant l’any 2015, corresponents a les següents línies de foment que gestiona la Unitat
de Cultura, de l’Àrea dels Serveis d’Assistència al Ciutadà.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per la gestió, funcionament i
manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, a la Diputació de Tarragona.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció per la
gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, per un
import de 3.000,00 €.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.
C) Subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 20 de febrer de 2015, va
aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions
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durant l’any 2015, corresponents a les següents línies de foment que gestiona la Unitat
de Cultura, de l’Àrea dels Serveis d’Assistència al Ciutadà.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per a inversions en equipaments
municipals d’interès ciutadà, a la Diputació de Tarragona.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció per la
gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, per un
import de 6.000,00 €.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.
D) Subvenció per a Escoles de música dependents de les Corporacions locals de les
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 20 de febrer de 2015, va
aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions
durant l’any 2015, corresponents a les següents línies de foment que gestiona la Unitat
de Cultura, de l’Àrea dels Serveis d’Assistència al Ciutadà.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció a escoles de música de titularitat i
gestió municipal pel curs 2014-2015, a la Diputació de Tarragona per a escoles de música
dependents de Corporacions locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció dins el de
programes i activitats culturals, per al manteniment de l’escola de música municipal
Germans Arasa “Los Flarets” curs 2014-2015, per un import de 7.791,60 €.
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.
6. Peticions varies.
a) Jorge Romero Figueres
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jorge Juan Romero Figueres, en el que exposa
que tenint sentència de divorci, en que s’adjudica l’ús i gaudi de l’habitatge situat al
carrer Àngel Guimerà núm. 16, a la Sra. Francisca Isabel Espuny Güell, a partir d’ara
l’hi siguin liquidades les taxes i preus públics, a la persona que actualment en gaudeix
de l’ús.
Atenent el que disposa l’article 3r. de l’Ordenança reguladora de la Taxa per
Clavegueram, en que disposa que són subjectes passius els propietaris de la finca on
es presta el servei.
Atenent el que disposa l’article 3r. de l’Ordenança reguladora de la Taxa per recollida
d’escombreries, en que disposa que són subjectes passius els propietaris de la finca on
es presta el servei.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. La denegació de la sol·licitud presentada pel fet que essent propietari de la
finca situada al carrer Àngel Guimerà núm. 16, és subjecte passiu de les taxes pel
servei de recollida d’escombreries i la presa a la xarxa de clavegueram de l’immoble
esmentat.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.

3

Ajuntament de
Santa Bàrbara

7. Assumptes diversos.
a) Baixa rebuts i Liquidació directa
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent als exercicis 2012 i 2013 de
l’immoble situat al Passeig de la Generalitat núm. 75, 1r., 2 A, d’aquest municipi de
Santa Bàrbara, en el que apareix a com a subjecte passiu la mercantil LITECO, SL, quan
en realitat l’esmentat immoble és propietat de la mercantil Banco Sabadell, SA des del
passat 10 de novembre de 2011, domiciliada a SABADELL (Barcelona), Plaça Catalunya
núm. 1.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis dels exercicis 2012 i 2013 de la taxa per
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al
Passeig de la Generalitat núm. 75, 1r., 2 A de Santa Bàrbara a nom de la mercantil
LITECO, SL.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al Passeig de la Generalitat núm.
75, 1r., 2 A de Santa Bàrbara a nom de la mercantil Banco Sabadell, SA.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
b) Baixa rebuts i Liquidació directa
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent a l’exercici 2012 de l’immoble situat
al Passeig de la Generalitat núm. 75, 1r., 2 B, d’aquest municipi de Santa Bàrbara, en el
que apareix a com a subjecte passiu la mercantil LITECO, SL, quan en realitat l’esmentat
immoble és propietat de la mercantil Banco Sabadell, SA des del passat 10 de novembre
de 2011, domiciliada a SABADELL (Barcelona), Plaça Catalunya núm. 1.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis de l’exercici 2012 de la taxa per
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al
Passeig de la Generalitat núm. 75, 1r., 2 B de Santa Bàrbara a nom de la mercantil
LITECO, SL.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al Passeig de la Generalitat núm.
75, 1r., 2 B de Santa Bàrbara a nom de la mercantil Banco Sabadell, SA.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
c) Baixa rebuts erronis
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del Cementiri
municipal, corresponent a l’exercici 2014, resulta que apareix com a subjecte passiu del
nínxol núm. 82 Bloc C sèrie alta del Cementiri municipal nou, la Sra. M. Carmen Monllau
Zaragoza quan en realitat és propietat de l’ajuntament de Santa Bàrbara des del passat
3 d’agost de 2009 segons acord adoptat per la Junta de Govern Local d’acceptació de
renúncia de la titular anterior.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut corresponent a l’exercici 2014 de la taxa per
conservació del Cementiri municipal a nom de la Sra. M. Carmen Monllau Zaragoza.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
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d) 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:
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.
e) Aprovació, si s’escau, adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci
Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA Energia, SAU (Eexp.
2012/01)
ANTECEDENTS
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa
Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19
de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març
de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:
Terme de
potència

Terme
d´energia
Preus (€/MWh)
P1

P2

174,136

Euros/ kW i any
P3

P1

P2

P3

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249 9,452549 6,301700

152,356

Sublot 2 (2.1A)
Sublot 3 (2.1
86,943 DHA)

35,517224

Sublot 4 (2.0 A)

21,893189

177,553
150,938
183,228

63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

35,517224
21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació
del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa
de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
3.1A

P1
25,5886

P2
15,7798

P3
3,6184

5

P4
0,0000

P5
0,0000

P6
0,0000
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74
48
99
00
17,6831
8,84920
6,4761
6,4761
6.1
02
5
48
48
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

00
6,4761
48

00
2,9548
37

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,520

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament
a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de
dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat
dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals
de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes
derivats de l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, la Junta DE Govern Local, per unanimitat
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ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament de Santa Bàrbara s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

Preus (€/kW i any)

P3

P1

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A)
149,737
171,804
153,119

P3

40,728885 24,437330 16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

88,478 Sublot 3 (2.1 DHA)
133,442

P2

Sublot 4 (2.0 A)

44,444710
42,043426

68,202 Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia.
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català
pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.
f) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara d’acord a la Llei 6/1985 reguladora de Bases de
Règim Local, és competent en matèria de promoció turística i comercial, de la cultura, el
lleure i l’esport de la ciutat.
Atenent que el Grup L’EBRE, que agrupa tres empreses:
• Ebre Digital, SL, que gestiona Canal Terres de l’Ebre i la plataforma
ebredigital.cat.
• Setmanari L’EBRE, SL, propietària del setmanari L’EBRE i del diari electrònic
setmanarilebre.cat.
• Imagina ràdio, SL, que gestiona Imagina ràdio.
Atenent que el grup d’empreses abans esmentat és una empresa de comunicació amb
objecte social definit en els seus estatuts, i que s’ajusten a les necessitats de
l’Ajuntament.
Atenent que Canal Terres de l’Ebre és una televisió de qualitat i servei públic amb
una audiència líder com a televisió locals de 26000 televidents. Concretament la
consultora Labrand li acredita un share del 13% i la situa con la 2ª tv en català més vista
al territori després de TV3.
Atenent que la Tv compta amb la Plataforma EBREDIGITAL.CAT, líder en visites a
internet, ja que ofereix una desena de vídeo-noticies diàries, i a més agrega totes les
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notícies ebrenques del mitjans de comunicació, vinculades a serveis d’agenda i oci,
turisme, gent i altres, de manera gratuïta.
Atenent que Setmanari l’EBRE, periòdic de referència de la vegueria de l’Ebre amb una
audiència superior al 30000 lectors setmanals, i una difusió de 5000 exemplars.
Disposa també del Diari electrònic.
Atenent Imagina ràdio és l’emissora musical de referència de les Terres de l’Ebre amb
més de 28000 oients diaris. Inclou butlletins informatius horaris, programes d’èxit com
‘De bon matí’ i el ‘carrussel’ dels diumenges ‘Tots els gols’.
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 text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització de diversos contractes menors 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 cobertura informativa que
consta a l’annex, amb el Grup L’EBRE, d’acord amb el contracte presentat i que consta a
l’expedient com Annex I, per un import de 4.250,00 € 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 la adjudicatària del servei i a intervenció de
fons d’aquest Ajuntament.
g) Aprovació, si s’escau, acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació d’un
tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa A”
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria
Fase I – Etapa A”, que incorpora els preus contradictoris números PC-04, PC-05, PC-06, PC07, PC-08, PC-09, PC-10, PC-11, PC-12, PC-13 i PC-14, degudament signada pel tècnic
director de l’obra i l’empresa adjudicatària Regimovi, SL.
Atenent que l’obra està inclosa en el Pla especial d’inversions sostenibles (PEIS). Any
2014.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’acta de preus contradictoris de la que se’n ha donat compte.
SEGON. Donar trasllat de l’acta de preus contradictoris aprovada, juntament amb
certificació del present acord a la Diputació de Tarragona.
8. Torn obert de paraula.
No n’hi ha.
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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