Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 1 d’abril 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 1
d’abril 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
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 19-03-2015.
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, bases del Concurs d’imatge digital 2015
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 19-03-2015
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. 8 per un import setanta-set mil
sis-cents noranta-sis euros amb seixanta-set cèntims (77.696,67 €) i que comença amb
la de Repsol Butano, SA, corresponent a inspecció canalització gas poliesportiu, per
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import de 56,69 € i finalitza amb la d’Agrícola del Camp “Santa Bàrbara”, SCCL,
corresponent a àmfores d’oli Iberolei, per import de 5,10 €.
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:
Maite Ruiz Arasa. Exp. 10/2015.
Miguel Cid Espuny. Exp. 19/2015.
Sara Gisbert Ferré. Exp. 20/2015.
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:
Esther Bedmar Insa, al carrer Camí de Solsó núm. 2 bloc B 4a.
Patricia Albesa Moreno, al carrer Sant Antoni núm. 16 baixos 2a.
5. Aprovació, si s’escau, bases del Concurs d’imatge digital 2015
Vistes les Bases elaborades per la Regidoria de Governació, Turisme, Noves
Tecnologies i Dinamització Econòmica per al Concurs d’imatge digital 2015.
Atès que l’objectiu d'aquest concurs d’imatge digital és fomentar el coneixement del
nostre poble i de la seva gent així com incentivar l’ús de les tecnologies de la
informació entre els planers.
Atès que el concurs pretén apropar i donar a conèixer la nostra població en tots els
vessants possibles: medi natural, urbanisme, arquitectura, societat, festes, tradicions,
etc.
Vist que el tema de la X Edició del concurs de fotografia digital serà: Els nostres
carrers.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
Aprovar les Bases del concurs d’imatge digital 2015 presentades per la Regidoria de
Governació, Turisme, Noves Tecnologies i Dinamització Econòmica.
6. Peticions varies.
a) Àngels Castellano Berbegal
Vista la petició presentada per la Sra. Àngels Castellano Berbegal, en la que sol·licita
una bestreta per a la realització d’una carrossa per a les properes festes majors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització d’una carrossa de les properes
festes majors, per un import de 180,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
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b) Josefa Guimerà Gisbert
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. Josefa Guimerà Gisbert, en que sol·licita
la revisió de la taxa de recollida de brossa domiciliària de l’edifici situat al carrer
Cervantes núm. 36, per tractar-se d’un immoble que no reuneix les condicions mínimes
d’habitabilitat.
Vist l’informe emès al respecte pel Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, un cop
comprovada la situació al·legada, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La rectificació de la taxa de recollida de brossa domiciliària de l’edifici situat al
carrer Cervantes núm. 36 d’aquest municipi, per a l’exercici 2015.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionària.
7. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, cinquena i última certificació de l’obra “Remodelació d’un
tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa A”
Vista la Certificació núm. 5 i última 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 nou mil
nou-cents vuitanta-cinc euros amb cinquanta-sis cèntims (9.985,56 €), 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. 5 i última de l’obra “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase I – Etapa A”, per un import de 9.985,56 €.
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) Aprovació, si s’escau, tercera certificació de l’obra “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase II – Etapa E”
Vista la Certificació núm. 3 i última de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase II – Etapa E”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de tretze
mil vuit-cents vint-i-tres euros amb noranta-cinc cèntims (13.823,95 €), i un cop fetes les
comprovacions per part dels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 3 i última de l’obra “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase II – Etapa E”, per un import de 13.823,95 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi,
SL.
c) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la pòlissa d’assegurança per a la
realització del correbous de la Festivitat de Santa Gregori 2015.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article
10 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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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 del servei d’assegurança per a la realització del correbous
de la Festivitat de Sant Gregori 2015, per un import de 820,53 €, amb la mercantil MGS,
Seguros y Reaseguros, SA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
d) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei d’ambulància per a la realització
del correbous de la Festivitat de Santa Gregori 2015.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article
10 del text 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 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 del servei d’ambulància per a la realització del correbous de
la Festivitat de Sant Gregori 2015, per un import de 148.45 €, amb la Creu Roja d’Amposta.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
e) Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les XXIV Jornades Culturals
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Cultura, per a la realització de les
XXIV Jornades Culturals que es desenvoluparan des del 17 d’abril fins al 17 de maig de
2015.
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven.
f) Aprovació, si s’escau, contracte menor de subministrament
Atesa la necessitat de contractar el subministrament del material per al tractament
químic corresponent al manteniment de les Piscines municipals.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a
l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte
menor, 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 del subministrament del material per al tractament
químic corresponent al manteniment de les Piscines municipals, per un import de
16.940,00 € IVA inclòs, amb la mercantil ProMinent Iberia, SA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
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g) Aprovació, si s’escau, ampliació de fraccionament de pagament de rebuts
Vista la sol·licitud presentada per Jorge Juan Romero Figueres, de la que es desprèn
que ha presentat directament a BASE Gestió d’Ingressos instància en la que demana
l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament per fer efectives la liquidació de
taxes i preus públics i Impost sobre els Béns Immobles (Expedient 2014/82185), que li
ha generat l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària segons el qual:
Supòsit de fet:
De la informació facilitada per Base Gestió d’Ingressos es desprenen les següents
dades:
OFICINA: 32 AMPOSTA
TITULAR: ROMERO FIGUERES, JORGE JUAN.
NÚMERO TOTAL DE REBUTS: 4
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: IBI, TAXES I PREUS PÚBLICS
DADES ECONÒMIQUES:
CLAU COBRAMENT
Principal Recàrrec Costes Interessos
Total
2.567,46 256,75
1,75
0,00
2.825,96
Lliuraments a compte. . . . . . . . . 958,12
Pendent . . . . . . . . . . . . . . .
1.867,84
Atès que l’interessat demana:
- El fraccionament mensual del deute en 24 quotes d’igual quantia.
Per tot l'exposat i en base el següents fonaments de dret:
Llei 58/2003 General Tributària.
Art. 65 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 82.2.b) - Dispensa de garantir l'ajornament i/o fraccionament.
RD 939/2005 Reglament General de Recaptació.
Art. 44 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 50 - Dispensa de garanties en ajornaments i fraccionaments.
Art. 53 - Càlcul d'interessos en aplaçaments i fraccionaments.
Llei 39/2010 General Pressupostària.
DA 17ª. - Interès legal del diner.
Atès que el senyor Jorge Juan Romero Figueres, presentat instància adreçada a Base Gestió d'Ingressos per ser l'entitat a la què l'Ajuntament de Santa Bàrbara té delegada
la gestió recaptatòria d'aquests tributs.
Vist l’informe de Secretària en el que s’informa que no hi ha cap impediment per a la
concessió de l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament sol·licitat.
Amb tot l'indicat i tenint en compte que la competència recaptatòria la té per acord de
delegació, Base - Gestió d'Ingressos la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta
dels següents acords:
PRIMER. Acceptar l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament de pagament
dels rebuts de la liquidació de les taxes i preus públics i Impost sobre Béns Immobles,
proposat.
SEGON. Traslladar l'acord a BASE - Gestió d'Ingressos per a què procedeixi a
executar-lo.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’interessat i oficina de gestió tributària.
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h) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que l’Institut Les Planes de Santa Bàrbara, ha de col·laborar en les XXIV Jornades
culturals a celebrar durant els mesos d’abril i maig, mitjançant la realització de la
proposta PIPA que presenta el professor Emili Gascón Ortega per dur a terme el
Projecte pedagògic i artístic “Temps era Temps”, en els murs exteriors de les
instal·lacions esportives municipals.
d’un mural.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una aportació econòmica de 300,00 € a l’Institut Les Planes de Santa
Bàrbara, per ajudar a fer front a les despeses ocasionades per la realització de l’activitat
abans esmentada.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Institut Les Planes de Santa Bàrbara i a
intervenció de fons.
i)

Aprovació, si s’escau, acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació d’un
tram del carrer de la Victòria Fase II – Etapa E”
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria
Fase II – Etapa E”, que incorpora els preus contradictoris números PC-01, PC-02, PC-03, PC04 i PC-5, degudament signada pel tècnic director de l’obra i l’empresa adjudicatària
Regimovi, SL.
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 quaranta-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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