Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 27 de desembre 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 27 de
desembre 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 13-12-2018.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Peticions varies.
5. Assumptes diversos.
6. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 13-12-2018.
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. 35 per un import cent quaranta-set mil seixantaquatre euros amb trenta-nou cèntims (147.064,39 €) i que comença amb la d’Impremta Querol,
SL, corresponent a cartell Fira de l’Oli, per import de 199,72 € i finalitza amb la de Corporación
Alimentaria GUissona, SA, corresponent a menjar Marató 2018, per import de 10,59 €.

1

Ajuntament de
Santa Bàrbara

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. C. Exp. 43/2015.

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:


A. C. C.. Exp. 43/2015.

4. Peticions varies.
a) M. L. T. V.
Vista la petició presentada per la Sra. M. L. T. V., en la que sol·licita no l’hi sigui liquidat l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la
transmissió de la següent finca:
Urbana situada al carrer Lluna. Ref. Cadastral 8005908BF8180E0*****.
Per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït un
increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.
Atès que en data 17 de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictat sentència per la qual
determina que no es pot exigir l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
quan no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble (SSTC
26/2017, FJ 7; i 37/2017, FJ 5). I en conseqüència declara nuls les articles 107.1, 107.2 a) i 110.4
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la finca
urbana abans esmentada, per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda
en la que no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.
SEGON. Donar trasllat a la peticionària i al departament de Plusvàlues.
5. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució
Vist l’escrit presentat pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 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:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom dels següents
peticionaris:
Sr. C. S. P.
Sr. F. C. A.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.
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b) 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 que consta
a l’expedient com Annex I, 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.
c)

Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 33/2018/SE
Contractació de seguretat privada per a la festa de Cap d’any
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de seguretat privada per a la festa de Cap d’any
que es celebra a l’Smartcentre.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost d’Ò. R. M. (47822*****).
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 servei de seguretat privada per a la nit de Cap d’any amb Ò.
R. M., 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: 79713000-5
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El preu del contracte es fixa en 384,00 €, i 80,64 € d'IVA.
Partida pressupostària: 0-338-2269904
No es preveu la revisió de preus del contracte.
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 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 l'adjudicatari.
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.
6.

Torn obert de paraula.
No n’hi ha.

I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les dinou hores i
cinquanta minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal., certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,
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