Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 16 de juny 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 16 de juny 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



També assisteix:

Sra. Laia Pla Coto

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 2-06-2016.
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, expedient de contractació de les obres “Arranjament del carrer
Mare de Déu de Montserrat”.
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 02-06-2016.
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. 16 per un import de cent
trenta-dos mil cent noranta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims (132.195,55 €) i que
comença amb la d’Ebretic Enginyeria, SL, corresponent a connexió internet juny, per
import de 36,30 € i finalitza amb la de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA,
corresponent a segells, per import de 3,37 €.
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:





A. C. F. Exp. 42/2015.
A. C. F. Exp. 76/2015.
À. B. A. Exp. 19/2016.
T. A. S. Exp. 20/2016.

Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, la devolució de la fiança per runes a les següents llicències d’obres:
 À. B. A. Exp. 19/2016.
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:
 O. A. R., al carrer Franja de Ponent núm. 4.
5. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de les obres “Arranjament del
carrer Mare de Déu de Montserrat”.
Atesa la necessitat existent de contractar per procediment negociat sense publicitat les obres
"Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat i annexos".
Vistos els informes de Secretaria i Interventora municipal de fons, en base a l’article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la Junta de Govern Local per
unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat per
la realització de les obres "Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat i annexos".
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives particulars que han
de regir la contractació.
TERCER. Aprovar la despesa de 240.000,00 €., amb càrrec a la partida 1532*6190008 del
pressupost de l’exercici 2016.
QUART. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, sol·licitant oferta a un mínim de 3
empreses capacitades per la realització del servei, atorgant-los un termini de 10 dies
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naturals, comptats a partir de la recepció de la invitació per a prendre part en el procediment
licitatori, per presentar la seva oferta.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord als Departaments de Secretaria-Intervenció i
Obres i urbanisme.
6. Peticions varies.
a)

J. Ll. P. R.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. J. Ll. P. R. propietari del bar situat al carrer
Ametller núm. 50 en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una terrassa d’estiu
de l’esmentat bar al carrer Ametller, 50.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa al carrer de l’esmentat
bar, i amb la col·locació d’una tanca protectora al voltant de les taules i cadires.
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. La liquidació de les taxes municipals corresponents.
QUART. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.

b) A. B. F.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. A. B. F., en la que exposa que per acord adoptat
per la Junta de Govern Local, se li va concedir un lloc fix de 5 ml. de venda ambulant al
mercat municipal dels dissabtes, i sol·licita la baixa de l’esmentat lloc. A partir del passat
dia 30-05-2016.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la baixa sol·licitada del lloc de 5 ml. de venda ambulant al mercat
municipal dels dissabtes, des de la data sol·licitada.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
c)

R. A. F. R.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. R. A. F. R., en la que exposa que fins el proper
dia 21 de juliol de 2016, gaudeix de la reducció d’un terç de la jornada laboral per
maternitat, per la qual cosa sol·licita la reducció de la seva jornada laboral en un 25%.
Per tot l’exposat i d’acord amb el que disposa 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de
mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques Catalunya, segons la redacció de l’article 97 de la Llei 5/2012,
del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost
sobre les estades en establiments turístics.
La Junta de Govern local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la reducció d’un 25% de la jornada laboral per maternitat de la
treballadora d’aquest Ajuntament R. A. F. R., amb la reducció proporcional de
retribucions, a partir del proper dia 23 de juliol de 2016.
SEGON. Comunicar el present acord a la treballadora d’aquest Ajuntament i a la
Regidoria de Personal.
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d) Y. E. G.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Y. E. G., en la que exposa que té cura directa
d’un fill menor de dotze anys, per la qual cosa sol·licita la reducció de la jornada laboral
en un 25%.
Per tot l’exposat i d’acord amb el que disposa 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de
mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques Catalunya, segons la redacció de l’article 97 de la Llei 5/2012,
del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost
sobre les estades en establiments turístics.
La Junta de Govern local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la reducció d’un 25% de la jornada laboral per maternitat de la
treballadora d’aquest Ajuntament Y. E. G, amb la reducció proporcional de retribucions, a
partir del proper dia 1 de setembre de 2016.
SEGON. Comunicar el present acord a la treballadora d’aquest Ajuntament i a la
Regidoria de Personal.
7. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, cessió del dret de cobrament
Vista la petició formulada per la mercantil Obres Vent i Sol 2010, SL, de cessió del crèdit
representat per la certificació d'obres núm. 2 de les obres de “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”, per un import de 74.623,57 €.
Atès que la certificació esmentada ha estat aprovada per acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió de data 2 de juny de 2016.
Atès que l'article 201 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
permet la cessió dels drets de cobrament.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la cessió del dret de cobrament de la certificació d'obres abans indicada
en favor de BANKIA, al compte bancari número 2038-0613-12-0000000161.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a la peticionària.

b) Adjudicació, si s’escau, contracte menor d’obra
Atesa la necessitat de procedir a la realització de l’obra d’asfaltat de diversos carrers
d’aquest municipi.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a
l'article 6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atès el que disposa l’article 20 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 de les obres d’asfaltat de diversos carrer d’aquest
municipi, per un import de 5.735,28 IVA inclòs amb la mercantil Obres i Asfaltatges
Tàrraco, SAU.
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SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
c) 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, i que
consta a l’expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.
d) Adjudicació, si s’escau, contracte menor d’obra
Atesa la necessitat de procedir a la realització de l’obra de connexió de canonada
d’aigua potable per substitució de l’existent al carrer Victòria a l’existent del carrer Major
d’aquest municipi.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a
l'article 6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atès el que disposa l’article 20 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 de les obres de l’obra de connexió de canonada
d’aigua potable per substitució de l’existent al carrer Victòria a l’existent del carrer Major
d’aquest municipi, per un import de 906,95 IVA inclòs amb la mercantil SOREA, SA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
e) Adjudicació, si s’escau, contracte menor de subministrament
Atesa la necessitat de contractar el subministrament del temporitzador per al
subministrament d’aigua amb cubes.
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:
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PRIMER. Aprovar la contractació del subministrament del temporitzador per al
subministrament d’aigua amb cubes, per un import de 460,04 € IVA inclòs, amb la
mercantil SOREA, SA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
f) 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 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 i 2015 de l’immoble situat al carrer Major núm. 211, d’aquest municipi
de Santa Bàrbara, s’ha constatat que l’esmentat immoble manté una titularitat errònia.
Per aquest motiu i d’acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis dels exercicis 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 i 2015 corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i recollida
domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer Major núm. 211 de Santa Bàrbara
a nom del Sr. José Hernández Tafalla.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer Major núm. 211 de
Santa Bàrbara corresponent als exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015 a nom dels Hereus de
José Hernández Tafalla.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
g) Aprovació, sis ‘escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i
el Consorci per a la Normalització Lingüística
Atès que la integració lingüística de les persones que viuen a Catalunya és una tasca de
tota la societat civil. El teixit de les entitats d’una població és un espai privilegiat de
comunicació i relacions socials.
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb el Consorci per a la
Normalització Lingüística i aquest Ajuntament, per promoure el programa Voluntariat per
la llengua.
Atès que 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, estableixen la
possibilitat de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres
administracions públiques o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al
municipi.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb el Consorci per a
la Normalització Lingüística i aquest Ajuntament, per promoure el programa Voluntariat
per la llengua.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
conveni aprovat.

6

Ajuntament de
Santa Bàrbara

h) Aprovació de les bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment
selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una plaça
d'auxiliar administratiu/va en règim de personal laboral temporal, i per a la creació
d'una borsa de treball, i convocatòria de les proves selectives.
Atesa la necessitat d'aquest Ajuntament de cobertura d'una plaça d'auxiliar
administratiu/va, vacant en la plantilla de personal, en règim de personal laboral
temporal, així com la necessitat de creació d'una borsa de treball per cobrir possibles
baixes i vacants.
Atès que és necessari procedir a l'aprovació de les bases reguladores d'aquest
procediment de
Atès que aquesta competència recau en l'Alcalde, en virtut de l'art. 21.1.g) de la LRBRL,
qui delegà en la Junta de Govern Local per decret de 18 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar les bases específiques reguladores de la convocatòria del
procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema de concurs-oposició,
d'una plaça d'auxiliar administratiu/va l'Ajuntament de Santa Bàrbara, en règim de
personal laboral temporal, i per a la creació d'una borsa de treball, en els termes
incorporats en l'expedient.
SEGON. Convocar les proves selectives per a la provisió de l'esmentada plaça.
i)

Aprovació, si s’escau, llicència per a l’ús privatiu del domini públic concretat en el
bar de les piscines municipals
Atenent que amb efectes del dia 19 de juny de 2016 finalitzarà la vigència de la llicència
per a l’ús del domini públic concretat en el bar de les piscines municipals.
Atenent que mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 3
de març de 2016, es va aprovar la convocatòria mitjançant procediment obert per la
concessió de l’ús privatiu del domini públic representat pel bar annex a les Piscines
Municipals.
Atenent que per acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 21 d’abril
de 2016, es va declarar desert el concurs abans esmentat.
Atenent la necessitat de seguir prestant de forma ininterrompuda el servei públic de bar
de les piscines municipals.
Atenent la manca de disponibilitat de mitjans municipals propis per la prestació del
servei indicat, la qual cosa fa necessària establir una formula per a la prestació del
servei municipal, de forma temporal i fins que mitjançant el corresponent procediment
licitatori es pugui adjudicar la llicència corresponent.
Atenent que previsiblement el procediment licitatori per a l’adjudicació de la llicència
pugui restar resolt en un termini de sis mesos.
Atenent que l’ús privatiu que no comporta modificació del domini públic resta subjecte a
l’atorgament de la corresponent llicència, segons determina l’article 57 del Reglament
del Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/88, de 17 d’octubre.
Atenent que l’ús privatiu subjecte a llicència pot donar lloc a la percepció de taxes o
preus públics que fixarà l’òrgan de la Corporació que els autoritza, de conformitat amb el
que determina l’article 58 del Reglament del Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Atorgar a la Sra. Alba Lapuerta Lizana llicència per a l’ús privatiu del domini
públic concretat del bar de les piscines municipals, amb les següents condicions:
Cànon a percebre per l’Ajuntament: 350,00 € anuals
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Duració de la llicència: tres anys, comptats a partir del dia 20 de juny de 2016, amb
possibilitat de pròrroga fins l’adjudicació mitjançant el corresponent procediment licitatori
públic.
Garantia: 900,00 €.
El titular de la llicència haurà de donar compliment a les següents obligacions:
1. Respectar el bé objecte de llicència.
2. Mantenir les obres i instal·lacions objecte de llicència en perfecte estat de
conservació.
3. Abonar les despeses necessàries per al desenvolupament de l'activitat, inclosos
impostos, taxes i preus públics.
4. Servei de bar durant tots els actes de Festes Majors que es realitzin a la pista de ball.
5. Neteja diària de papereres i lavabos que utilitzin els clients de la concessionària
durant la temporada de les piscines municipals. Durant les Festes Majors neteja
complementària de la pista de ball i zones adjacents a la concessió.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada.
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 vint hores
i cinc minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Alfred Blanch Farnós
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