Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 02 d’agost 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 02 d’agost 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 19-07-2018.
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. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva de les obres “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a
Fase”.
6. Aprovació, si s’escau, contracte d’obres menor.
7. Peticions varies.
8. Assumptes diversos.
9. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 19-07-2018.
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. 23 per un import cent setanta-dos mil cinc-cents
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quaranta euros amb setanta-tres cèntims (172.540,73 €) i que comença amb la de R. M. R.,
corresponent a pintar façana escola de música, per import de 5.633,76 € i finalitza amb la
d’Excavacions Vives Anguera, SL, corresponent a la 2a certificació d’obres “Arranjament del
carrer Hostal dels Frares”, per import de 60.343,35 €.
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:
 J. F. G. V.. Exp. 56/2018.
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. al carrer Camí de Solsó núm. 2 bloc A 1a.
M. E. G., al carrer Franja de Ponent núm. 13 B.

5. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva de les obres “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”.
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 €

Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de clàusules
regulador del procediment, amb el següent resultat:
Licitador
REGIMOVI, SL

Preu exclòs IVA
184.350,41 €
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Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 19 de juliol de 2018, va
formular requeriment a l’empresa Regimovi, SL, per tal que presentar 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, i d’haver constituït la garantia
definitiva per import de 9.217,52 €., equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del contracte
(exclòs IVA).
Atenent que en data 25 de juliol de 2018, l’empresa indicada, ha constituït la garantia definitiva
mitjançant aval bancari i ha presentat la documentació requerida per l’adjudicació del contracte,
la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Remodelació d’un tram del carrer de
l’Aire – 1a Fase” a l’empresa Regimovi, SL, en les següents condicions:





Preu: 223.064,00 €, IVA inclòs.
Termini d’execució: 4 mesos.
Termini de garantia: 12 mesos.
Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques – administratives i a
l’oferta presentada per l’adjudicatària.

SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a comptar
des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del corresponent contracte.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
contracte.
QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament d’obres i urbanisme i
Intervenció de fons.
6. Aprovació, si s’escau, contracte d’obres menor.
Identificació de l’expedient: 03-2018-OB
Contractació de les obres d’arranjament de diversos camins municipals
Fets
1.1. Justificada la necessitat de contractar l’obra d’arranjament de diversos camins municipals,
per la necessitat de reparar els sots que s’han anat formant degut al trànsit rodat i a les pluges
del llarg de l’any.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Construccions 3G, SA
(CONTREGISA) per l'execució de les obres per un import de 38.473,77 €, IVA exclòs i 8.079,49 €
d'IVA.
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
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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.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals.
- 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 dels següents acords:
PRIMER. Executar les obres l’obra d’arranjament de diversos camins municipals, amb la
mercantil Construccions 3G, SA atesa la necessitat de reparar els sots que s’han anat formant
degut al trànsit rodat i a les pluges al llarg de l’any, 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 de les obres es realitzaran amb subjecció al "Arranjament de diversos camins
municipals" aprovat per l'Ajuntament.
Codi CPV: 45200000-9.
Les obres es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic municipal, Sr. Víctor Moreso
Franch.
El termini màxim per l'execució de les obres és fixa el dia 30 de setembre de 2018.
El preu del contracte es fixa en 38.473,77 €, i 8.079,49 € 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.
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 la adjudicatària.
QUART. Notificar la present resolució al Director Facultatiu de les obres.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
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SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
7. Peticions varies.
a)

L. A.P.
Vista la petició presentada per la Sra. L P. A., en la que sol·licita la segona aportació econòmica
per a la realització de la carrossa “Estem d’Aniversari” de les festes majors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica per a la realització de la carrossa “Estem d’Aniversari”
de les festes majors, per un import de 270 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

b) E. V. C.
Vista la petició presentada per la Sra. E. V. C., en la que sol·licita la segona aportació
econòmica per a la realització de la carrossa dels Pubillets 2018 de les festes majors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica per a la realització de la carrossa dels Pubillets 2018
de les festes majors, per un import de 270 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
c)

O. S. S.
Vista la petició presentada per la Sra. O. S. S., en la que sol·licita la segona aportació
econòmica per a la realització de la carrossa “Pepa Pig” de les festes majors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica per a la realització de la carrossa “Pepa Pig” de les
festes majors, per un import de 270 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

d) J. A.C.
Vista la petició presentada pel Sr. J. A. C., en la que sol·licita la segona aportació econòmica
per a la realització de la carrossa de les Pubilles majors 2018 de les festes majors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica per a la realització de la carrossa de les Pubilles
majors 2018 de les festes majors, per un import de 270 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
e)

Presidenta de l’AMPA de l’escola Jaume Balmes

f)

Vista la petició presentada per la Presidenta de l’AMPA de l’escola Jaume Balmes, en la que
exposa que amb motiu de les Jornades Culturals Infantils l’AMPA va col·laborar mitjançant la
realització del segon concurs Masterchef, sol·licita la concessió d’un ajut econòmic per ajudar a
fer front a les despeses ocasionades per l’organització del concurs esmentat i els premis.
La Junta de Govern local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica sol·licitada per import de 164,14 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
Parròquia Santa Bàrbara
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Vista la petició presentada per la Parròquia de Santa Bàrbara, en la que exposa que s’han
hagut de fer unes obres de rehabilitació urgent a l’església, pel perill d’enfonsament del fals
sostre de la capella del Sagrari, degut al mal estat d‘unes bigues de fusta afectades per tèrmics,
obra que ha ascendit a un import de 31.324,18 €, donat que el manteniment ordinari de la
parròquia es realitza amb els donatius dels fidels, es tracta d’una quantitat que sobrepassa les
nostres possibilitats, per tot això sol·liciten un ajut econòmic.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La concessió de l’aportació econòmica de 1.500,00 € a la Parròquia de Santa
Bàrbara, per ajudar a fer front a les despeses ocasionades amb motiu de les obres de
rehabilitació esmentades.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Parròquia de Santa Bàrbara, i a intervenció de
fons.
g) Unió ciclista Santa Bàrbara
Atesa la petició presentada pel Sr. J. B.A., en nom de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, en la que
exposa que durant les passades Festes Majors, es va dur a terme la Pedalada popular,
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 175,00 € per fer fornt a
l’assegurança que comporta l’organització de la Pedalada popular.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
h) S. G.V.
Atesa la petició presentada pel Sr. S. G. V., en la que sol·licita el canvi de titularitat del dret
funerari del nínxol núm. 871, que actualment figura a nom de la Sra. E. V. N., a favor del
peticionari per defunció de la 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. 871 a favor del
peticionari, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
i)

J. B. E.
Vista la petició presentada pel Sr. J. B. E., cotitular de l’edifici situat al carrer Mare de Déu de
Montserrat núm. 19 d’aquest municipi, en la que sol·licita la divisió de rebut de taxes de
recollida domiciliària de brossa urbana i la taxa de clavegueram de l’esmentat edifici entre els
diferents cotitulars.
Un cop comprovada la situació al·legada i la documentació presentada, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la divisió del rebut corresponent a la taxa de recollida domiciliària de brossa
urbana i la taxa per clavegueram, en tants rebuts com cotitulars de l’edifici del carrer Mare de
Déu de Montserrat núm. 19, i la seva aplicació a partir del proper exercici fiscal..
SEGON. Donar trasllat del present acord al departament de taxes i preus públics i a la
peticionària.
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j)

C. A. M.
Vist l’escrit presentat per la Sra. C. A. M. en el que exposa que en data 30 de juny de 2018,
s’ha donat de baixa l’activitat que es venia desenvolupant al local situat a l’edifici del passeig de
les Quatre Carreteres núm. 50, per la qual cosa sol·licita el canvi de tarifa de la taxa i preu
públic referent a la recollida d’escombreries de l’immoble abans esmentat de local comercial a
magatzem.
La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el canvi de tarifa a magatzem del rebut corresponent a la taxa de recollida
d’escombraries del local situat a l’edifici del passeig de les Quatre Carreteres núm. 50, i la seva
aplicació a partir del proper exercici fiscal.
SEGON. Donar trasllat del present acord al departament de taxes i preus públics i a la
peticionària.

8. Assumptes diversos.
a)

Acceptació, si s’escau, subvenció de la 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 dins el Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018 - 1a
selecció, per import de cent cinquanta-un mil quatre-cents quaranta-nou euros (151.449,00 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de
151.449,00 €, en concepte de Remodelació del carrer de l’Aire 1a Fase, concedida per la Junta
de Govern de la Diputació de Tarragona de data 25 de maig 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.

b) Acceptació, si s’escau, subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a atorgat a
l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per al sosteniment del funcionament de les
Escoles de Música de titularitat de les corporacions locals, per al curs 2016-2017, per un import
dos mi quaranta-sis euros amb seixanta-un cèntims (2.046,61 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, per import de 2.046,61 €, per al sosteniment del funcionament de l’Escola de
Música de titularitat municipal, per al curs 2016-2017.
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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c)

Acceptació, si s’escau, subvencions Diputació de Tarragona
A) Subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis
singulars i patrimonials i de valor cultural
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 inversions en equipaments
municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2018,
per import de quatre mil cinc-cents set euros amb quaranta-dos cèntims (4.507,42 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de
4.507,42 €, per a la realització de la millora del sistema xarxa i àudio de l’Smartcentre,
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.
B) Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i
equipament dels consultoris mèdics locals
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 al finançament de despeses
per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals,
convocatòria 2018, per import de dos mil cinc-cents dinou euros amb vint-i-cinc cèntims
(2.519,25 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de
2.519,25 €, per a l’adquisició de desfibril·ladors, concedida per la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona de data 27 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.
C) Subvenció per a activitats esportives de caràcter singular
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 activitats esportives de
caràcter singular, any 2018, per import de vuit-cents vuitanta-set euros amb trenta-tres
cèntims (887,33 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de
887,33 €, per a la realització de les XXV Jornades Esportives, concedida per la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 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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d) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que durant s’ha realitzat el repartiment domiciliari de la revista Magazin corresponent al
segon trimestre del 2018.
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.
9. Torn obert de paraula.
Per part de la Regidora de festes es dona compte que s’han realitzat les següents aportacions
econòmiques derivades dels actes realitzats durant la festivitat de Sant Gragri i les passades
Festes Majors:
J. Á. S. 1.050,00 € per assistència mèdica als correbous festes majors.
C. R. B. 1.050,00 € per assistència mèdica als correbous festes majors.
C. R. B.
200,00 € per assistència mèdica al bou capllaçat de la festivitat de Sant Gregori.
La Sra. Secretària dóna compte que s’han realitzat les següents aportacions econòmiques
derivades de la col·laboració amb l’arbitratge de la Jornada de 12 hores de futbol sala dins
Jornades Esportives:
P. F. A. 50,00 € per arbitratge de la Jornada de 12 hores de futbol sala.
A. B. F. 50,00 € per arbitratge de la Jornada de 12 hores de futbol sala.
X. C. F. 50,00 € per arbitratge de la Jornada de 12 hores de futbol sala.
F. J. C. A. 50,00 € per arbitratge de la Jornada de 12 hores de futbol sala.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les tretze hores i
trenta minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal., certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

9

