Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 20 de setembre 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 dinou hores i trenta minuts del dia 20 de
setembre 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 06-09-2018.
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. Adhesió, si s’escau, convocatòria “Treball a les 7 comarques” del servei públic d’ocupació de
Catalunya.
6. Sol·licitud de subvenció escola municipal de música al Consell Comarcal del Montsià.
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 06-09-2018.
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. 26 per un import dos-cent dos mil sis-cents
seixanta-un euros amb vuitanta-vuit cèntims (202.661,88 €) i que comença amb la d’Agrupación
de Servicios y productores de audio, SLU, corresponent a servei integral gestió audio agost, per
import de 279,50 € i finalitza amb la d’Excavacions Vives Anguera, SL, corresponent a la 3a.
Certificació de les obres “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”, per import de 33.583,59 €.
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:
 I. P. E.. Exp. 06/2013.
 J. D. V. Exp. 91/2016.
 E. P.B.. Exp. 60/2018.
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:
 J. D. V. Exp. 91/2016.
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:


D. M. I.n, al Passeig de les Escoles núm. 36, Esc. B 1r., 1a.

5. Adhesió, si s’escau, convocatòria “Treball a les 7 comarques” del servei públic d’ocupació
de Catalunya.
Atès que el 16 de març de 2016, les entitats locals de la comarca, empreses privades i la comunitat
educativa van signar l’Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica i l’Ocupació.
Atès que l’any 2017 s’aprova l’Estratègia territorial Montsià 2026 fruit del procés de participació
ciutadana, que s’articula a través de 10 línies estratègiques i 50 programes amb els següents
objectius:
a) Augmentar l’ocupabilitat, facilitar la transició al treball i promoure l’ocupació decent al Montsià.
b) Promoure un teixit empresarial diversificat, dinamitzador dels recursos endògens, inclusiu amb
les persones, impulsant el treball decent i el respecte al medi.
c) Fer del territori un espai educador en les seves diferents dimensions humanes, que inclogui
l’activitat, la vida personal i l’espai públic com una continuïtat educativa, acordada i
consensuada pels actors de l’acord territorial.
D’acord amb la Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local projecte “Treball a les 7 comarques” a través de l’Agència de
Desenvolupament Local del Montsià se sol·liciten les següents accions encaminades aconseguir
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els objectius de l’estratègia Montsià 2026:
 Programa 1. Contractació de personal tècnic i de suport.
 Programa 2. Foment del desenvolupament local.
 Programa 3. Capacitació professional.
 Programa 4. Programes específics de caràcter innovador per afavorir la inserció sociolaboral
del col·lectiu amb dificultats d’inserció.
Vist el Decret de la presidència del Consell Comarcal del Montsià 2018/547, de 13 de setembre de
2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, s’adhereix al projecte “Treball a les 7 comarques” a través
de l’Agència de Desenvolupament Local del Montsià.
ACORDS
PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara a la convocatòria “Treball a les 7 comarques”
2018/19 d’acord amb la Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol.
SEGON. El nomenament de personal tècnic per a participar en la xarxa tècnica del projecte.
TERCER. La notificació de l’adopció de l’acord al Consell Comarcal de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara.
6. Sol·licitud de subvenció escola municipal de música al Consell Comarcal del Montsià.
El Consell Comarcal del Montsià, va aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de
subvencions dirigides a l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o d’utilitat social d’àmbit
comarcal i activitats educatives, convocatòria exercici 2018.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció a escoles de música de titularitat i gestió municipal
any 2018, publicades en el BOP de Tarragona núm. 166 de 28 d’agost de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar al Consell Comarcal del Montsià la concessió d’una subvenció destinada a sufragar
les despeses de professorat de les escoles de música de titularitat municipal, per un import de 3.000,00
€.
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la documentació
necessària per l'efectivitat dels presents acords.
7. Peticions varies.
a)

Circo Perla Show
Atesa la petició presentada pel “Circo Perla Show” en la que sol·licita permís per a la instal·lació
del seu espectacle durant el període del 10/01/2019 al 24/02/2019, a més de poder realitzar
publicitat megafonia i col·locació de cartell publicitaris.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la instal·lació del Circo Perla Show, a la zona de la plaça de
bous (final del carrer Mossèn Joan Baptista Sales) durant el període sol·licitat, sempre i quan
amb anterioritat a la seva instal·lació aportin l’original de la pòlissa de responsabilitat civil que
tinguin contractada i dipositin una fiança per un import de 200,00 €.
SEGON. Comunicar el present acord al peticionari i a intervenció de fons..

b)

Aprovació, si s’escau, devolució aval
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. T. S., en representació de l’empresa Gestión,
Ingenieria y Construción de la Costa Dorada, SA (GICSA), en el que exposa que amb data 13
de juliol de 2016, va constituir una garantia definitiva en aval per un import de 9.855,95 €, per a
respondre de la bona execució de les obres "Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase".
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal i tenint en compte que la recepció de les obres es va
realitzar amb data 31 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta
els següents acords:
PRIMER. La devolució de l’aval núm. 9340.03.1909656-45 dipositat per un import de 9.855,95
€.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
8. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael
i annexos”.
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 19 de juny de 2018, aprovà
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra "Arranjament del carrer Sant
Rafael i annexos".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador
Construcciones 3 G, SA.
Miguel Ángel Piquer Badia.
REGIMOVI, SL.
SERVIDEL, SLU.
EXXABER, SL.
Excavacions Vives Anguera, SL.
COVAN Obres Públiques, SL.
SOREA, SAU.
GICSA, SA.

Preu exclòs IVA
238.000,00 €
235.763,05 €
238.928,74 €
238.265,07 €
238.928,74 €
231.737,98 €
234.350,00 €
226.982,30 €
236.906,02 €

IVA
49.980,00 €
49.510,24 €
50.175,04 €
50.035,66 €
50.175,04 €
48.664,97 €
49.213,50 €
47.666,28 €
49.750,26 €

Millores
57.922,73 €
119.578,37 €
50.094,00 €
103.710,07 €
84.144,54 €
119.578,37 €
119.578,37 €
110.012,10 €
20.691,41 €

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
Preu
Millo
Total
res
Construcciones 3 G, SA.
4,77
7,27
12,03
Miguel Ángel Piquer Badia.
4,81
15,00
19,81
REGIMOVI, SL.
4,75
6,28
11,03
SERVIDEL, SLU.
4,76
13,01
17,77
EXXABER, SL.
4,75
10,56
15,31
Excavacions Vives Anguera, SL.
4,90
15,00
19,90
COVAN Obres Públiques, SL.
4,84
15,00
19,84
SOREA, SAU.
5,00
13,80
18,80
GICSA, SA.
4,79
2,60
7,39
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 6 de setembre de 2018, va
formular requeriment a l’empresa Excavacions Vives Anguera, SL, per tal que presentés la
documentació justificativa de les circumstàncies referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de
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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 la constitució de la
garantia definitiva per import de 16.528,15 €., equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del
contracte (exclòs IVA).
Atenent que en data 19 de setembre 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 "Arranjament del carrer Sant Rafael i
annexos" a l’empresa Excavacions Vives Anguera, SL, en les següents condicions:





Preu: 280.402,95 €, 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. Aprovar la devolució de la garantia provisional dipositada pels licitadors.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del contracte.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament d’obres i urbanisme i
Intervenció de fons.
b)

Aprovació, si s’escau, sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 8 de juny de 2018 va
aprovar la convocatòria de les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament
de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles
rurals. Curs 2017-2018.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció a llars d’infants públiques de titularitat municipal
i el primer cicle d’educció infantil de titularitat municipal pel curs 2017-2018, a la Diputació de
Tarragona.
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 del
procediment per a la concessió de subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al
funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil
en escoles rurals. Curs 2017-2018, per al manteniment de la llar d’infants Les Beceroles, per un
import de 24.342,50 €.
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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c)

Sol·licitud ingrés al Centre de Dia “Verge de Montserrat”
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 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Admetre com a usuari/ària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al
contracte als següents usuaris:
 G. M. A., amb DNI núm. 40053**** amb efectes del dia 16 de juliol de 2018.
 J. B. M., amb DNI núm. 40056**** amb efectes del dia 3 de setembre de 2018.
 J. Z. L., amb DNI núm. 40056**** amb efectes del dia 3 de setembre de 2018.
 J. C. A., amb DNI núm. 4056**** amb efectes del dia 12 de setembre de 2018.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.

d) Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
ANTECEDENTS
Vista la proposta formulada pel regidor d’Urbanisme, en la que exposa la necessitat de la direcció,
control de qualitat i coordinació de les obres d’arranjament del Carrer Sant Rafel i annexos en tant
que no es disposa de cap tècnic municipal que pugui dur a terme aquesta tasca.
Atès que la contractació que es pretén no altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de la contractació.
Atès que el contractista proposat no ha subscrit més contractes menors que pel seu objecte,
individual o conjuntament, superin l’import de 15.000€ en contracte de subministrament o serveis
o 40.000e en contractes d’obres.
Atès que existeix consignació adequada i suficient a l’aplicació pressupostària 0/1532/6190012.
Vist l’informe de la Secretària de data 20 de setembre de 2018 relatiu a la contractació que es vol
realitzar.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 3 de l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, l’òrgan de contractació informa de la necessitat i justifica la
contractació menor per considerar aquest procediment, donada la naturalesa del servei a realitzar,
més adequat que la utilització de qualsevol dels altres dels previstos a la Llei de Contractes del
Sector Públic.
D’acord amb les facultats que atorga l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats amb la mercantil V. MORESO
ARQUITECTURA I DISSENY, S.L.P.U. Amb CIF B43797703, segons oferta presentada per un
import total de 5.000,00 + IVA.
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SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada, a intervenció de fons i a la Regidoria
d’Urbanisme.
e)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
ANTECEDENTS
Vista la proposta formulada pel regidor d’Urbanisme, en la que exposa la necessitat de senyalitzar
el Carrer Freginals per tal de garantir la seguretat vial al mateix.
Atès que la contractació que es pretén no altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de la contractació.
Atès que el contractista proposat no ha subscrit més contractes menors que pel seu objecte,
individual o conjuntament, superin l’import de 15.000€ en contracte de subministrament o serveis
o 40.000e en contractes d’obres.
Atès que existeix consignació adequada i suficient a l’aplicació pressupostària 0/1532/6190013.
Vist l’informe de la Secretària de data 20 de setembre de 2018 relatiu a la contractació que es vol
realitzar.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 3 de l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, l’òrgan de contractació informa de la necessitat i justifica la
contractació menor per considerar aquest procediment, donada la naturalesa del servei a realitzar,
més adequat que la utilització de qualsevol dels altres dels previstos a la Llei de Contractes del
Sector Públic.
D’acord amb les facultats que atorga l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació dels subministraments indicats amb VIVES ANGUERA, S.L.
Amb CIF B43393222, segons oferta presentada per un import total de 3.802,32 + IVA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada a intervenció de fons i a la Regidoria
d’Urbanisme.

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