Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 19 de juliol de 2018.
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, assistida per la Secretària acctal., essent les tretze hores del dia 19 de juliol de 2018, 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 05-07-2018.
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. 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 05-07-2018.
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. 20 per un import cent trenta-sis mil vuit-cents vinti-nou euros amb noranta-nou cèntims (136.829,99 €) i que comença amb la d’Abelló Assssors,
SL, corresponent a despeses assessoria laboral maig, per import de 496,10 € i finalitza amb la
de Corporació Alimentaria Guissona, SL, corresponent a oli per allioli festes majors, per import
de 43,56 €.
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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 la següent llicència d’obres a:
 Agustín Caballé Serret, llicència municipal per rehabilitació d’habitatge unifamiliar sense
modificació d’estructura, al carrer Ametller núm. 86. Exp. 57/2017.
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:





Inmaculada Pont Elipe. Exp. 27/2013.
Rosa M. Subirats Simó. Exp. 71/2017.
M. Josefa Cabanes Solà. Exp. 27/2018.
Jesús Pont Favà. Exp. 34/2018.

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:
 Rosa M. Subirats Simó. Exp. 71/2017.
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:


Jaime Cortés Yañez, al carrer Sant Cristòfol núm. 1, Esc. E 1r., 2a.

5. Peticions varies.
a)

Gascar Trade, SL
Atesa la petició presentada per la Sra. Anna Isabel Garcia Sastre, en nom i representació de la
mercantil Gascar Trade, SL, en la que sol·licita autorització per a la col·locació d’indicatius
informatius de la ubicació de la seva activitat de restaurant, bar i pensió, mitjançant la
col·locació d’un lama urbana a ubicar:
 Carrer Major cruïlla amb el passeig de les Quatre Carreteres.
Vist l'informe que sobre el mateix emet el Tècnic Municipal i d’acord amb l’establert a
l’Ordenança núm. 34 Reguladora de la instal·lació de cartells indicadors de llocs d’interès a
Santa Bàrbara.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís, per a la col·locació de la lama urbana abans esmentada d’acord
amb els requisits establerts a l’informe tècnic i a l’Ordenança reguladora.
SEGON. Aprovar la liquidació de la taxa que merita la instal·lació de cartells indicadors de llocs
d’interès a tot el terme municipal de Santa Bàrbara.
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b) Direcció Institut Les Planes
Atenent que en la intenció de fomentar l’estudi i el treball i amb la finalitat de premiar la
dedicació i l’esforç dels estudiants de l’Institut Les Planes, els Ajuntaments de Santa Bàrbara,
La Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge i Freginals van acordar instituir el premi
beca Les Planes amb una dotació anual de 1.000,00 €.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 30 de novembre de 2017, va aprovar
l’increment de l’aportació per part d’aquest Ajuntament de Santa Bàrbara passant a ser de
500,00 € anuals, a institució del premi beca Les Planes.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica al Premi Beca Institut “Les Planes” de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara per al curs 2017-2018 de 500,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció de l’Institut “Les Planes”.
c)

Unió Ciclista Santa Bàrbara
Atesa la petició presentada pel Sr. Joaquín Bel Arasa, en nom de la Unió Ciclista Santa
Bàrbara, en la que exposa que durant les XXVènes. Jornades Esportives, es va dur a terme la
sortida nocturna per la Via Verda, organitzada per la seva associació, per la qual cosa sol·licita
l’aportació econòmica corresponent a l’assegurança de la cursa.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica sol·licitada per import de 174,50 € per fer fornt a
l’assegurança que comporta l’organització de la sortida nocturna per la Via Verda.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

d) M. José Corcurera Figueras
Atesa la petició presentada per la Sra. M. José Corcuera Figueras, en que exposa que el títol
del nínxol núm. 185 que figura a nom de la Sra. Teresa Gaya Ferré s’ha deteriorat, i sol·licita
l’expedició d’un duplicat de l’esmentat títol
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Autoritzar l’expedició del duplicat del títol del nínxol núm. 185 a nom de Teresa Gaya
Ferré, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
6. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de l’obra
“Remodelació del carrer de l’Aire – 1a Fase”.
Atenent que la Junta de Govern Local en sessió duta a terme el dia 7 de juny de 2018, aprovà
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per a l’obra "Remodelació
d’un tram del carrer de l’Aire 1a. Fase".
Atenent que Secretaria ha emès informe respecte les empreses que han presentat oferta,
segons el qual l’oferta presentada per l’empresa AGROVIAL, SA, ha de considerar-se exclosa
per extemporània, d’acord amb l’establert a la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir el procediment obert simplificat per l’adjudicació del contracte per
l’execució de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a Fase”.
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Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador
M. i J. Gruas, SA
REGIMOVI, SL
CONSTRUCCIONES 3 G, SA
EXXABER, SL.
Excavacions Vives Anguera, SL
SERVIDEL, SLU
Garcia Riera, SL

Preu exclòs IVA
233.700,00 €
184.350,41 €
194.063,51 €
217.591,88 €
186.490,91 €
198.939,40 €
248.937,20 €

IVA
49.077,00 €
38.713,59 €
40.753,34 €
45.694,29 €
39.163,09 €
41.777,27 €
52.276,81 €

Totes les quals compleixen els requisits i han presentat la documentació fixada al Plec de
clàusules econòmiques administratives regulador del contracte.
Efectuades les valoracions de les ofertes presentades, d’acord amb el que determina el Plec de
clàusules econòmiques administratives, l’oferta més econòmica no incursa en baixa temerària o
desproporcionada, ha estat la presentada per REGIMOVI, SL, qui ha ofert realitzar l’obra pel preu
següent:184.350,41 €
La Junta de Govern Local a la vista de l’anterior, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents:
1. M. i J. Gruas, SA.
2. Regimovi, SL
3. CONSTRUCCIONES 3 G, SA.
4. EXXABER, SL.
5. Excavacions Vives Anguera, SL
6. SERVIDEL, SLU.
7. Garcia Riera, SL.
SEGON. Declarar exclosa per extemporània l’oferta presentada per l’empresa AGROVIAL, SA,
d’acord amb l’establert a la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir el procediment obert simplificat per l’adjudicació del contracte per l’execució de l’obra
“Remodelació del carrer de l’Aire – 1a Fase”.
TERCER. Requerir l’empresa REGIMOVI, SL, per tal que en el termini de deu dies hàbils, a
comptar des del següent en que rebi el present requeriment, procedeixi a la constitució de la
garantia definitiva per import de 9.217,52 €., equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del
contracte (exclòs IVA) i presenti la documentació justificativa de les circumstàncies referides a
les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de la LCSP, de disposar efectivament dels
mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de trobar-se
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social i
autorització en favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per consultar quantes vegades sigui
necessari durant la vigència del contracte el compliment d’aquestes obligacions tributàries i amb
al Seguretat social.
QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors.
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b) Aprovació, si s’escau, certificació única i liquidació de l’obra “Construcció d’una rotonda
ubicada entre la carretera de la Galera i el passeig de la Generalitat – 1a Fase”
Vista la Certificació única i liquidació de l’obra “Construcció d’una rotonda ubicada entre la
carretera de la Galera i el passeig de la Generalitat – Fase 1”, presentada per la direcció de
l’obra, per un import de quaranta-set mil dos-cents vint-i-un euros amb quaranta-un cèntims
(47.221,41 €), 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 única i liquidació de l’obra “Construcció d’una rotonda ubicada
entre la carretera de la Galera i el passeig de la Generalitat – Fase 1”, per un import de
47.221,41 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi, SL.
c)

Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de l’obra “Remodelació del carrer Sant
Rafael i annexos”
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de l’obra “Remodelació del carrer Sant Rafael i
annexos”, d’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics redactors del projecte de data 16 de juliol
de 2018.
El valor estimat del contracte ascendeix a 289.103,78 €., considerant-se procedent acudir al
procediment obert simplificat per l’adjudicació del contracte.
Atès el que disposen pels articles 49, 85 i 86 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació de l’obra “Remodelació del carrer Sant Rafael i
annexos” mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris
de valoració i tramitació ordinària.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives particulars que han de regir
el procediment.
TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 1532*6190012 del pressupost de 2018.
QUART. Publicar en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 26
dies naturals, comptats partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el
perfil del contractant, els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.

d) Acdeptació, si s’escau, subvenció Diputació de Tarragona
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona pel qual es concedeix
a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a la realització de Programes i Activitats
Culturals. Any 2018, per import de quatre mil vuit-cents setanta-dos euros amb trenta-un
cèntims (4.872,31 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de
4.872,31 €, per a la realització de Programes i Activitats Culturals. Any 2018, concedida per la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 13 de juliol de 2018.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció.
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e) Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 13/2018-SE
Contractació del servei de direcció, control de qualitat i coordinació de les obres
“Remodelació del carrer de l’Aire – 1a Fase”.
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de direcció, control de qualitat i coordinació
de les obres “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a Fase”.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost del despatx d’arquitectura V. Moreso
Arquitectura i Disseny, SLPU, per l'execució del contracte per un import de 5.000,00 €, IVA
exclòs i 1.050,00 € d'IVA .
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments jurídics
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la
LCSP.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
PART DISPOSITIVA
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de direcció, control de qualitat i coordinació de les obres
“Remodelació del carrer de l’Aire – 1a Fase”, amb despatx d’arquitectura V. Moreso
Arquitectura i Disseny, SLPU, atesa la necessitat de realitzar la direcció, control de qualitat i
coordinació de les obres esmentada, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació
alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els
llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:
• L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
• Codi CPV: 71247000-2.
• El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
• El termini es fixa en quatre mesos a comptar des de la data d’inici de les obres de
remodelació del carrer de l’Aire – 1a Fase.
• El preu del contracte es fixa en 5.000,00 €, i 1.050,00 € d'IVA.
• No es preveu la revisió de preus del contracte.
• El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
 L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
 El codi DIR3: L01431384.
 L'òrgan comptable: oficina comptable.
 Destinatari: òrgan de gestió.
• El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
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• A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat

els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
• El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les

prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatària.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
f)

Aprovació, si s’escau, certificació número 2 de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels
Frares”
Vista la Certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”, presentada per
la direcció de l’obra, per un import de seixanta mil tres-cents quaranta-tres euros amb trentacinc cèntims (60.343,35 €), 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. 2 de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”,
per un import de 60.343,35 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons.

g) 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.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.
h) Adhesió, si s’escau, Projecte custòdia pel Desenvolupament
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara es coneixedor del projecte Custòdia per
Desenvolupament, que està duent a terme el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià en el marc dels projectes propis de l’anualitat 2018, cofianançat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i el FEADER.
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara es coneixedor de la proposta presentada pel Consorci
per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i les accion que es proposa exeutar al llarg de
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l’anualitat 2018, basada en accions de suport al sector estratègic turístic i mediambiental.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Donar suport al projecte Custòdia per Desenvolupament per considerar-lo de gran
interès per al desenvolupament socioeconòmic del nostre territori.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià.
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 tretze hores i
vint minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal., certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,
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