Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 1 de juny de 2017.
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 1 de juny de 2017, 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 18-05-2017.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Sol·licitud subvenció a la Diputació de Tarragona.
5. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de l’obra
“Arranjament del carrer Aragó”.
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 18-05-2017.
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. 16 per un import de cinquantacinc mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb setze cèntims (55.459,16 €) i que
comença amb la d’Instal·lacions Sebastiàn, SL corresponent a manteniment aire
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condicionat Smartcentre, per import de 24,20 € i finalitza amb la d’ECA Entidad
col·laboradora de la Administracion, SLU, corresponent a inspecció ECA provisional
ajuntament, per import de 57,00 €.
En aquests moments la regidora Montse Rodríguez Arasa abandona a la sessió.
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:







Hotel Diego, SL. Exp. núm. 84/2016.
Hotel Diego, SL. Exp. núm. 89/2016.
M. A. R. Exp. 96/2016.
Taller Ivan, SCP. Exp. núm. 01/2017.
J. J. R. C.. Exp. núm. 04/2017.
J. J. M. Q.. Exp. núm. 20/2017.

En aquests moments la regidora Montse Rodríguez Arasa s’incorpora a la sessió.
4. Aprovació, si s’escau, connexió al clavegueram.
Atès que en data 7 d’octubre de 2016 el Consell Comarcal del Montsià, com a
administració actuant per a la gestió, explotació, conservació i manteniment de l’EDAR
del polígon industrial Barranc de Lledó, ha emès informe favorable sobre la connexió de
les aigües residuals tractades de l’empresa Avifood, SL.
Vist l’informe del tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
concedir permís per connexió al col·lector de sortida de l’EDAR del polígon industrial
Barranc de Lledó de les aigües depurades a l’EDAR d’Avifood, SL, i la liquidació del
tribut corresponent a la mercantil AVIFOOD, SL.
5. Sol·licitud subvenció a la Diputació de Tarragona.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar la convocatòria del
procediment administratiu per a la concessió de subvencions durant l’any 2017,
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 de la demarcació de Tarragona pel curs 2016-2017, publicades en el
BOP de Tarragona núm. 64 de 31 de març de 2017.
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 2016-2017, per un import de 7.843,90 €.
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.
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6. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de
l’obra “Arranjament del carrer Aragó”.
Atenent que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 d’abril de 2017,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra
"Arranjament del carrer Aragó".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador

Preu exclòs
IVA

IVA

Termini
execució
obra
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos

Millora

34.495,71
33.732,20
37.062,69
39.668,65

Ampliació
termini
garantia
5 anys
5 anys
5 anys
5 anys

Construcciones 3 G, SA.
Servidel, SLU.
Obres Vent i Sol 2010, SL.
Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.
(Aficsa)
Ravi Obras Transportes y Excavaciones,
SL
JIMARAN, SL
Also Casals Instal·lacions, SL
Regimovi, SL.
Gestión Ingeniería y Construcción de la
Costa Dorada, SA. (GICSA)
BECSA, SA.
EXXABER, SL
UTE Construccions Jaén Vallés, SL i
Top Proyectos & Contratas, SL

164.265,28
160.629,52
176.489,00
188.898,35
169.910,80

35.681,27

5 anys

3 mesos

SI

192.502,37
192.834,50
137.685,95
177.755,21

40.425,50
40.495,25
28.914,05
37.328,59

5 anys
5 anys

3 mesos
3 mesos

SI
SI

193.953,00
179.060,60
190.866,79

40.730,13
37.602,73
40.082,03

5 anys
5 anys
5 anys

3 mesos
3 mesos
3 mesos

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

5 anys

No s’ha valorat l’oferta econòmica presentada per Regimovi, SL, per quant es considera
baixa temerària, ja que, la seva oferta realitza una baixa superior en 10 punts a la
mitjana aritmètica de la baixa de totes les ofertes presentades.
Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de
clàusules regulador del procediment, amb el següent resultat:

Construcciones 3 G, SA.
Servidel, SLU.
Obres Vent i Sol 2010, SL.
Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA. (Aficsa)
Ravi Obras Transportes y Excavaciones, SL
JIMARAN, SL
Also Casals Instal·lacions, SL
Regimovi, SL.
Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa
Dorada, SA. (GICSA)
BECSA, SA.
EXXABER, SL
UTE Construccions Jaén Vallés, SL i Top
Proyectos & Contratas, SL

Preu

Ampl.
Garantia

Reducció
termini

Millora

TOTAL

14,67

5,00

5,00

25,00

49,67

15,00
13,65
12,76
14,18
12,52
12,49

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

50,00
48,65
47,76
49,18
47,52
47,49
0,00

13,55

5,00

5,00

12,42

5,00

5,00

25,00

47,42

13,46

5,00

5,00

25,00

48,46

12,62

5,00

5,00

25,00

47,62

3

23,55

Ajuntament de
Santa Bàrbara

A la vista de l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
acords:
PRIMER. Declarar exclosa l’oferta presentada per l’empresa Regimovi, SL., en
considerar-se la seva oferta econòmica inclosa en baixa temerària o desproporcionada.
SEGON. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents:
1. Construcciones 3 G, SA.
2. Servidel, SLU.
3. Obres Vent i Sol 2010, SL.
4. Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA. (Aficsa)
5. Ravi Obras Transportes y Excavaciones, SL.
6. JIMARAN, SL
7. Also Casals Instal·lacions, SL.
8. Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, SA. (GICSA)
9. BECSA, SA.
10. EXXABER, SL.
11. UTE Construccions Jaén Vallès, SL – TOP Proyectos & Contratas, SL.
TERCER. Requerir l’empresa Servidel, SLU, per tal que en el termini de deu dies hàbils,
a comptar des del següent en que rebi el present requeriment, presenti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del TRLCSP,
d’haver constituït la garantia definitiva per import de 8.031,48 €., equivalent al 5 per 100
del preu d’adjudicació del contracte (exclòs IVA) i autorització atorgada en favor de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per tal que durant l’execució del contracte pugui
consultar quantes vegades sigui necessari el compliment per part de l’empresa de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors.
7. Peticions varies.
a) R. T. G.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. R. T. G. titular del bar “Gelateria” situat al carrer de
la Rosa núm. 38 en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una terrassa d’estiu
enfront de l’esmentat bar.
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) M. Á. G. R.
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. M. Á. G. R., titular del frankfurt situat al carrer
Mare de Déu de Montserrat, núm. 7 en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una
terrassa d’estiu enfront de l’esmentat bar.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

4

Ajuntament de
Santa Bàrbara

PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa d’estiu a la calçada deixant
lliure la vorera al pas de vianants, 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 a la peticionària i a intervenció de fons.
c) M. L. E. S.
Atesa la petició presentada per la Sra. M. L. E. S., en la que sol·licita el canvi de titularitat
del dret funerari del nínxol núm. 776, que actualment figura a nom del Sr. L. E. G., a
favor de la peticionària per defunció del titular i renúncia de l’altre hereu, 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. 776 a favor de
la peticionària, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
d) R. M. M. M.
Vista la petició presentada per la Sra. R. M. M. M., en la que sol·licita una bestreta per a
la realització de dues carrosses per a les properes festes majors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de dues carrosses per a les properes
festes majors, per un import de 360,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
e) Alberg Assut, SL
Vista la reclamació efectuada per la mercantil Alberg Assut, SL, en la que exposa que
durant l’estada els xiquets del Centre obert a l’alberg que gestiona es va trencar una
taula de ping pong per la qual cosa sol·licita l’abonament del 50% de la reparació de la
taula esmentada, d’acord amb el pressupost presentat.
Vist l’informe emès al respecte per la directora del Centre Obert L’Oliveta, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el pagament del 50% de la reparació de la taula de ping pong, per un
import de 65,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
8. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució
Vist l’escrit presentat per la Sra. J. R. O., en la que sol·licita l’aprovació de la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la documentació aportada, per
unanimitat, acorda:
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PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de J. R. O.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.
b) Aprovació, si s’escau, contracte menor de subministrament
Atesa la necessitat de procedir a la substitució dels bancs, els penjadors i la lloseta enrotllable
dels vestuaris 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 dels bancs de PVC, els penjadors i la
lloseta enrotllable dels vestuaris de les piscines municipals, per un import total de 2.618,74 €
IVA inclòs, amb la mercantil Sports FEVI, SL.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
c) Aprovació, si s’escau, Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei d’ambulància per a la realització de
la I Cursa 10 km. Vila de Santa Bàrbara el proper 04/06/2017 dins els actes de les Jornades
Esportives 2017.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei d’ambulància per a la realització de
la Cursa de resistència de ciclomotors el proper 17/06/2017 dins els actes de les Jornades
Esportives 2017.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei d’ambulància per a la realització
del correbous de les Festes Majors 2017.
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 de la I Cursa 10
km. Vila de Santa Bàrbara el proper 04/06/2017 dins els actes de les Jornades Esportives
2017, per un import de 184,03 € IVA inclòs, amb la Creu Roja d’Amposta.
SEGON. Aprovar la contractació del servei d’ambulància per a la realització de la Cursa de
resistència de ciclomotors el proper 17/06/2017 dins els actes de les Jornades Esportives
2017, per un import de 786,90 € IVA inclòs, amb la Creu Roja d’Amposta.
TERCER. Aprovar la contractació del servei d’ambulància per a la realització del correbous
de les Festes Majors 2017, per un import de 2.375,22 € IVA inclòs, amb la Creu Roja
d’Amposta.
QUART. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
d) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obres
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Atesa la necessitat de procedir a la realització de la instal·lació d’aire condicionat a
l’Hotel d’entitats.
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 necessàries per a la instal·lació d’aire
condicionat (una màquina Multi Split 2 x 1 per les sales 2 i 3 + 1 Split per sala 4. Marca
DAIKIN amb gas R41) a l’Hotel d’entitats, amb la mercantil Electricitat Eloi-Ferré, SL, per
un import de 4.696,48 € IVA inclòs.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons
d’aquest Ajuntament.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
contracte corresponent.
e) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obres
Atesa la necessitat de procedir a la instal·lació d’un hidrant i al trasllat de l’arqueta de la plaça
de bous.
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.
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’instal·lació d’un hidrant i al trasllat de
l’arqueta de la plaça de bous, per un import total de 2.404,49 € 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) Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les XXIV Jornades Esportives.
Vist el programa d’actes per a la realització de les XXIV Jornades Esportives a celebrar
des del 3 de juny al 9 de juliol presentat pel Regidor d’Esports, i confeccionat per la
Regidoria d’ Esports.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
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g) Aprovació, si s’escau, vacances personal de l’ajuntament
Atès que per acord de la Junta de Govern Local es van aprovar els períodes de
vacances sol·licitades per la plantilla dels treballadors d’aquest Ajuntament, d’acord amb
la valoració efectuada per la Regidoria de Personal.
Atès que per necessitats de cada departament s’han hagut de modificar alguns períodes
aprovats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Rectificar els períodes de vacances sol·licitades per la plantilla dels
treballadors d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració efectuada per la Regidoria
de Personal i que consta a l’expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als treballadors de la plantilla d’aquest
Ajuntament als que se’ls ha modificat el període de vacances sol·licitat.
h) Adjudicació, 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 les Festes Majors 2017.
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’assegurança per a la realització del correbous
de les Festes Majors 2017, per un import de 2.300,00 €, 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.
9. 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
de tot el tractat jo la Secretària acctal.
Vist i plau
L’Alcalde,

Alfred Blanch Farnós

8

