Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 21 de gener de 2016.
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
Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària acctal., essent les dinou hores i trenta minuts
del dia 21 de gener de 2016, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local.
Assistents:


Alcalde:

Sr. Alfred Blanch Farnós



Regidors:

Sra. Montse Rodríguez Arasa
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 07-01-2016.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de les obres “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”.
5. Peticions varies.
6. Assumptes diversos.
7.

Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 07-01-2016.
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. 2 per un import d’onze mil siscents vuitanta-nou euros amb vuitanta-tres cèntims (11.689,83 €) i que comença amb la
d’Orange Espagne, SAU, corresponent a telefonia desembre 2015, per import de 772,31
€ i finalitza amb la de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, corresponent a
despeses postals, per import de 7,72 €.
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3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, la concessió, i liquidació del tribut corresponent de les següents llicències
d’obres a:
 Barnizados Industriales, SA (BARINSA), llicència municipal per ampliació de nau
industrial, (condicionada a l’obtenció de la llicència d’activitat), al Pol. 21, parc. 127.
Exp. 26/2015.
 TRIMAC REPARACIONS, SL, llicència municipal per construcció de nau industrial,
(1a fase), al Pol. 21, parc. 127. Exp. 26/2015.
 A. C. S., llicència municipal per construcció de magatzem agrícola, a la Pol. 13, parc.
20-23. Exp. 88/2015.
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:
 M. S. S. Exp. 71/2015.
4. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de les obres “Remodelació d’un
tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”.
Atenent que en data 13 de gener de 2016, l’Alcalde de la Corporació incoa l’expedient per
contractar l’obra "Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B", tot
motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat per a la
seva adjudicació és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb
diversos criteris d’adjudicació.
Vist l’informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de la Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació per a l’obra
"Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B", tot convocant-ne la
licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 288.339,44 € IVA inclòs, la despesa que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida
1532*6190007 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament.
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el
contracte de l’obra "Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B"
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos
criteris d’adjudicació, el qual s’haurà d’exposar al públic per un termini de 20 dies hàbils al
BOPT, com també en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
QUART. Publicar en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de vint-i-sis dies naturals,
comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es presentin
les proposicions que es considerin pertinents.
CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el perfil de contractant,
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amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la
qualificació de la documentació referida en l’article 146 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Notificar el present acord al departament d’intervenció i a obres municipal.
5. Peticions varies.
a) Club de Futbol Santa Bàrbara
Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que
demanen una bestreta de la subvenció corresponent a l’any 2016.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una bestreta per un import de 3.900 €, a compte de la subvenció del
2016.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i
a intervenció de fons.
6. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, contracte de gestió del servei de l’Escola Municipal de
Música.
Atenent que l’ajuntament de Santa Bàrbara és titular del servei de l’Escola Municipal de
Música Germans Arasa “Los Flarets”.
Atenent que l’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i humans necessaris per
poder prestar el servei de forma directa.
Atenent la necessitat de procedir a la contractació del servei per al curs escolar 20152016 i tenint en compte que al municipi existeix la societat Unió musical Jaume Balmes
que disposa dels mitjans i professorat adient per la correcta prestació del servei
municipal.
Atenent que l’article 138.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, estableix la possibilitat de formalitzar
contractes menors de gestió de serveis quan el seu import anual no superi el 18.000,00
euros.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER Adjudicar el contracte per a la gestió servei de l’Escola Municipal de Música
Germans Arasa “Los Flarets” a la societat Unió Musical Jaume Balmes per al curs
escolar 2015-2016, per un import total de 18.000,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària.

b) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que la Penya Amics dels Cavalls, a l’igual que anys anteriors durant el cap de
setmana de la realització de la XIX Fira de l’Oli novell, dels cítrics i del comerç,
l’associació col·laborar amb la realització de l’activitat firal “Passejada en carro i cavalls,
visitant la Casa Museu del Pagès i el Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Abonar l’import de 300,00 € en concepte de col·laboració en les despeses
ocasionades com a conseqüència de la realització de l’activitat abans esmentada.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President de la Penya Amics dels Cavalls i a
intervenció de fons.
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c) Aprovació, si s’escau, Programa d’actes i Premis Carnaval 2016
Vist el programa d’actes del Carnaval 2016, a celebrar els propers dies 5 i 6 de febrer,
presentat per la Regidoria de Fires i Festes.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
Aprovar l’atorgament dels premis següents:
Comparses (mínim 6 persones)
200,00 €
150,00 €
100,00 €

1r. Premi
2n. Premi
3r. Premi
Individuals

50,00 €
50,00 €
30,00 €
30,00 €

A la millor disfressa
A la disfressa més original
A la disfressa més divertida
A la millor disfressa infantil

Premi especial per vehicles disfressats i amb animació musical.
d) Aprovació, si s’escau, Programa d’Actes de la festivitat de Sant Antoni Abat
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Fires i Festes, per la celebració
de la festivitat de Sant Antoni Abat el proper dia 31 de gener de 2016.
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven.
e) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de procedir a la contractació d’una xaranga per a la realització dels
actes de Carnaval 2016.
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 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 de xaranga per a la realització dels actes de Carnaval
2016, amb la xaranga Jotera Xino-xano, per un import de 677,60 € IVA inclòs.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
contracte corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del servei i a intervenció de
fons d’aquest Ajuntament.
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f) Aprovació, si s’escau, Gratificacions col·laboradors audiovisuals
Presentada la proposta pel Sr. Regidor de Cultura, de les gratificacions per als
col·laboradors en la sala d’aparells audiovisuals de l’Smartcentre, durant el període de
juliol de 2015 a desembre de 2015.
Atès que durant els darrers any es bé gratificant als col·laboradors per aquesta tasca,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la concessió de gratificacions a la col·laboradora següent:
 R. B. C.,

37,25 h.

a

5,00 €

186,25 €

SEGON. Donar trasllat del present acord a la col·laboradora esmentada i a intervenció
de fons.
g) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que durant aquest mes de juliol es va realitzar el repartiment domiciliari de la
revista Magazin corresponent al primer trimestre del 2016.
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.
h) Aprovació, si s’escau, Bases específiques reguladores per a la concessió de
subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la
realització de programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i
les festes populars i tradicionals.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les Bases Específiques reguladores per a la
concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la
realització de programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les
festes populars i tradicionals.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del
present acord.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment es Bases Específiques reguladores per a la concessió de
subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la realització de
programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i
tradicionals, que figuren incloses a l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de vint dies, als
efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes
en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació.
i)

Aprovació, si s’escau, exempció Plusvàlua
Atenent que per acord Plenari adoptat en sessió de data de 27 d’agost de 2015, es va
adquirir la finca situada carrer Raval dels Sabres, 5-7 qualificada com a sistema general
viari al Sr. J.T.C..
Atenent que la transmissió de béns immobles està gravada per l’Impost sobre
l’increment del valor dels terrenys urbans.
Atenent que d’acord amb el punt segon de l’acord abans esmentat es va aprovar que
“les despeses derivades de la compravenda, inclòs l'Impost municipal sobre l'increment
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del valor dels terrenys de naturalesa urbana cas que es devengui, seran de càrrec de
l'Ajuntament”.
Vist el que disposa l’article 3.2, a) de l’Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de inclòs
l'Impost municipal sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
PRIMER. L’exempció de l'Impost municipal sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, per la compravenda de la finca finca situada carrer Raval dels
Sabres, 5-7 qualificada com a sistema general viari, per part de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons.
j)

Sol·licitud ingrés al Centre de Dia Municipal
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de
2015 el Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament
del Centre de Dia de Santa Bàrbara.
Atès que l’article 5 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 18 de juny de 2016.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Admetre com a usuaris del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura en
cada contracte als següents usuaris:
L. S. A., amb DNI núm. 40055***
F. V. M., amb DNI núm. 40053***
F. L. E. C., amb DNI núm. 40911***
M. G. R., amb DNI núm. 40089***
J. A. F., amb DNI núm. 400559***
J. M. D. A., amb DNI núm. 40056***
J. M. R., amb DNI núm. 27541***
J. B. C., amb DNI núm. 40055***
A. S. S., amb DNI núm. 52605***
D. V. S., amb DNI núm. 05829***
P. A. B., amb DNI núm. 40055***
C. S. Q., amb DNI núm. 40056***
J. J. B. A., amb DNI núm. 40056***
M. P. L., amb DNI núm. 28160***
J. P. C., amb DNI núm. 40055***
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.
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7.

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-cinc minuts i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Alfred Blanch Farnós
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