Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local 10/01/2019
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 10 de gener de 2019
Hora d'inici: 19:30
Lloc: Junta de Govern Local

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A5BA9B44FFD943959FD115694E76CD0E i data d'emissió 20/02/2019 a les 11:09:45

Assistents:
Sra. Judit Lleixà Solà (PDeCAT)
Sr. Antonio Olles Molías (PDeCAT)
Sra. Montse Rodríguez Arasa (PDeCAT)

ACORDS
Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 27-12-2018.
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Per unanimitat.

Aprovació, si s’escau, relació de factures.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, RELACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat.

Vista la relació de factures núm. 38 amb assignació pressupostària, la Junta de
Govern Local l'aprova per un import cent vint-i-sis mil tres-cents vuitanta euros amb
vuitanta-un cèntims (126.380,81 €) i que comença amb la d’Isabel Regina Pla
Domingo, corresponent a decoració porta entrada lar infants, per import de 250,00 €
i finalitza amb la d'Excavacions Vives Anguera, SL, corresponent a la 2a certificació
de l'obra "Arranjament del carrer Sant Rafael", per un import de 52.394,22 €.

Aprovació, si s’escau, devolucions fiances obres.
3. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA D’OBRES
Per unanimitat.

Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local aprova la
devolució de la fiança a les següents llicències d’obres:
Jeremie Emmanuel Ducrot. Exp. 78/2017
Jeremie Emmanuel Ducrot. Exp. 03/2018
M. Cinta Accensi Homedes. Exp. 28/2018.
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Adela Fabra Espuny. Exp. 71/2018

Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
4. C/ RECTOR DE VALLFOGONA, 27 ESC. B BAIXOS 2A.
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Per unanimitat.

Vista la sol·licitud formulada per Cristian Lara Nivera, amb domicili a l'immoble que consta a
l'expedient, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ COMPTADOR D’AIGUA al mateix,
zona qualificada com a urbana. Li correspon el pagament de 67,14 euros, els quals ja ha
ingressat a les oficines municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’
obtenció d’aquesta llicència.
PART DISPOSITIVA
PRIMER. Atorgar llicència de DRETS DE CONNEXIÓ COMPTADOR D’ AIGUA a l'immoble.
SEGON. Aprovació de l’autoliquidació practicada.
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat.

5. PROVISIONAL D'AIGUA C/ SANT RAFAEL
Per unanimitat.

Vista la sol·licitud formulada per Juan Enrique Anguera Esteller, en representació de VIVES
ANGUERA SL, amb domicili al C /Sant Isidre núm.180, esc. B entlo. 4ª per efectuar els
DRETS DE CONNEXIÓ D'UN COMPTADOR PROVISIONAL D'AIGUA per l'obra
d'arranjament del carrer Sant Rafael i annexes de Santa Bàrbara, zona qualificada com a
urbana. Li correspon el pagament de 67,14 euros, els quals ha d'ingressar a les oficines
municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’ obtenció d’aquesta llicència.
PART DISPOSITIVA
PRIMER. Atorgar llicència de DRETS DE CONNEXIÓ COMPTADOR PROVISIONAL D’
AIGUA per l'obra d'arranjament del carrer Sant Rafael i annexes
SEGON. Aprovació de l’autoliquidació practicada.
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat/da.

Peticions varies.
6. M. TERESA GINÉ LLAVERIA
Per unanimitat.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. Teresa Giné Llaveria en la que exposa
que durant aquests darrers anys ha estat realitzant estudis de grau de Comunicació
a la Universitat Oberta de Catalunya, per tal de seguir evolucionant en l’àmbit
professional dintre aquest ajuntament, per la qual cosa sol·licita un ajut econòmic per
fer front a les despeses que això l‘hi ha comportat i poder seguir així en la millora
formativa, ja que els treballadors tenen dret a la formació per part de l’empresa i que l’
ajuntament disposa de partida destinada a formació.
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Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara des de fa anys es ve acollint al Pla de
Formació Contínua de les Administracions Públiques (AFCAP) durant les darreres
edicions que s’impulsa per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les
Diputacions de Tarragona, Girona i Lleida, amb la col·laboració dels consells
comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de
Comissions Obreres (CC.OO), de la Unió General de Treballadors (UGT), i Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), amb la finalitat d’obtenir recursos
per a la formació del personal funcionari i laboral dels ens locals.
Atès que tots els treballadors d’aquest ajuntament tenen a la seva disposició la
possibilitat de dur a terme diferents cursos de formació dins l’oferta de les diferents
àrees entre les que es troba la de comunicació, que ofereix el Pla de Formació
Contínua de les Administracions Públiques (AFCAP) al qual estem adherits.
Per tot l’exposat,
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Denegar la sol·licitud d’ajut econòmic sol·licitat ja que l’aportació
econòmica que fa aquest ajuntament per ajudar a sufragar part dels estudis de
formació és dona quan els estudis estan finalitzats.
SEGON. Comunicar a la peticionària que té a la seva disposició l’oferta de formació
del Pla de Formació Contínua de les Administracions Públiques (AFCAP) que ofereix
la Diputació de Tarragona i els cursos de formació que ofereix l’Escola d’
Administració Pública de Catalunya, als qual s’hi pot apuntar.
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la peticionària.

7. M. ROSA CARDONA ARNAL
Per unanimitat.

Atesa la renuncia presentada per la Sra. M. Rosa Cardona Arnal, familiar del titular
difunt (Antoni Vallés Puell) del dret funerari del nínxol núm. 183, andana mitjana, del
cementiri municipal a favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, la Junta de Govern Local
acorda:
PRIMER. Acceptar sense perjudici de tercers la renuncia a la titularitat del dret funerari
del nínxol núm. 183 andana mitjana del cementiri municipal quedant de titularitat
municipal, sense que s’hagi d’abonar quantitat de cap mena a la renunciant.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.

8. CLUB DE FÚTBOL SANTA BÀRBARA
Per unanimitat.

Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que
sol·licita una bestreta de la subvenció corresponent a l’any 2019.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Concedir una bestreta per un import de 4.000 €, a compte de la subvenció del
2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara
i a intervenció de fons.
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Assumptes diversos.
9. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRÈSTECS
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Per unanimitat.

Vist l’acord adoptat per Decret del President de la Diputació de Tarragona, pel qual es
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per interessos de préstecs
concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2018, per import de siscents trenta-cinc euros amb noranta-set cèntims (635,97 €).
La Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import
de 635,97 €, per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells
comarcals. Convocatòria 2018, concedida per Decret del President de la Diputació de
Tarragona.
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.

10. APROVACIÓ 3 CERTIFICACIÓ DE L'OBRA "ARRANJAMENT CARRER SANT
RAFAEL I ANNEXOS"
Per unanimitat.

Vista la Certificació núm. 3 de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i annexos”,
presentada per la direcció de l’obra, per un import de onze mil set-cents nou euros amb
trenta-cinc cèntims (11.709,35 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels serveis
tècnics municipals.
La Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i
annexos”, per un import de 11.709,35 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons.

11. APROVACIÓ 5 I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ DE L'OBRA "REMODELACIÓ DEL CARRER
DE L'AIRE 1A FASE"
Per unanimitat.

Vista la Certificació núm. 5 i última de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a. Fase”,
presentada per la direcció de l’obra, per un import de vint-i-sis mil tres-cents quaranta-cinc
euros amb onze cèntims (26.345,11 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels
serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 5 i última de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire –
1a. Fase”, per un import de 26.345,11 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi, SL.
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12. APROVACIÓ ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE L'OBRA "REMODELACIÓ
DEL CARRER DE L'AIRE 1A FASE"
Per unanimitat.
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Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a
Fase”, que incorpora els preus contradictoris número PC003, PC004, PC005, PC006 i
PC007, degudament signada pel tècnic director de l’obra i l’empresa adjudicatària
Regimovi, SL
La Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’acta de preus contradictoris de la que se’n ha donat compte.
SEGON. Donar trasllat de l’acta de preus contradictoris aprovada, juntament amb
certificació del present acord a l’adjudicatària.

13. APROVACIÓ BASES DEL CONCURS PREMI LITERARI SANT JORDI VILA DE
SANTA BÀRBARA I EL CONCURS LITERARI ROGELI FARNÓS
Per unanimitat.

Atès que el proper mes d’abril i maig, com ja ve essent habitual es celebraran les
Jornades Culturals dins de les quals es celebren el Concurs premi Literari Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara i el Concurs Literari Rogeli Farnós (de caràcter escolar i local).
Atès que està previst convocar el XXVIII Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara, en aquesta edició els premis que es convoquen en aquesta edició seran:
Premi de Poesia, dotat amb 600,00 €, i donat per l’Ajuntament, a un recull d’entre 10
i 25 composicions de tema lliure i un accèssit de caràcter local dotat amb 120,00 €.
Premi d’Assaig, dotat amb 600,00 €, i donat per l’Ajuntament, a un estudi d’un mínim
de 30 pàgines sobre un tema relacionat amb qualsevol aspecte del poble de Santa
Bàrbara, i un accèssit de caràcter local dotat amb 120,00 €.
El termini d’admissió dels originals acabarà el divendres 15 de març de 2019, a les
tretze hores, i s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, aprova les bases presentades.

14. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA "ARRANJAMENT DEL
CARRER MOSSÈN JOAN BAPTISTA SALES"
Per unanimitat.

Atesa la necessitat de disposar del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra
“Arranjament del carrer Mossèn Joan Baptista Sales”.
Vist el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l’obra abans esmentada, presentat per l’
adjudicatària de l’obra.
La Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’adjudicatària de l’obra.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària de les obres Regimovi, SL.
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15. 2019/01/SE - DIRECCIÓ TÈCNICA, CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE
LES OBRES 'ARRANJAMENT CARRER MOSSÈN JOAN BAPTISTA SALES'
Per unanimitat.
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Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de direcció tècnica, control de qualitat i
coordinació de les obres "Arranjament carrer Mossèn Joan Baptista Sales"
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Joel Adell Cotilla de 4.132,23 € i 867,77
€ d'IVA .
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments de dret
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.
En conseqüència, S'ACORDA:
La Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de servei mb el sr. Joel Adell Cotilla, 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: 71356200-0
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 5 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 4.132,23 €, i 867,77 € d'IVA.
Partida pressupostària: 151/2270600
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
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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.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
16. 2019/01/SU - PRODUCTES DE NETEJA (C. MENOR)
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Per unanimitat.

Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de productes de neteja
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de .la mercantil Casnet 96, SL de 1.960,27
€ més 411,66 € 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, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament amb la mercantil Casnet 96, SL, 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: 39830000-9
El responsable del contracte serà la Sra. Montserrat Tomàs Cid.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.960,27 €, i 411,66 € d'IVA.
Partida pressupostària: 920 2211000
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'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.

Torn obert de paraula.
17. INTERVENCIONS.
No n’hi ha.

Secretari acctal.
Isabel Verge Caballé
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