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Sessió: Junta de Govern Local 22-08-2019
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Olles Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 22 d'agost de 2019
Hora d'inici: 12:00
Hora de finalització: 12:35
Lloc: Junta de Govern Local

Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

Excusen la seva assistència:
Sr. Alfred Blanch Farnós (JUNTS)
ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 01/08/2019
Per unanimitat.

2. ACCEPTACIÓ ASSISTÈNCIA REPARACIÓ CAMINS MUNICIPALS
Per unanimitat.

Fets
Per tal de donar resposta a la necessitat manifestada pels ajuntaments perquè es reparin
camins municipals pavimentats amb regs asfàltics i s’efectuï la sega de la vora dels
mateixos i mantenir-los en un nivell adequat per als seus usuaris, la Diputació de Tarragona
presta una assistència en treballs de reparació de paviments i sega de camins municipals
pavimentats.
Els treballs de prestació d’aquesta assistència s’efectuaran per mitjà del Servei d’
Assistència al Territori.
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L'ajuntament de Santa Bàrbara ha sol·licitat a la Diputació l’assistència tècnica per a la
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats, en concret el camí de
darrera de l'estadi.
En el decret de creació de l'assistència tècnica per a reparar i segar camins municipals
pavimentats de data 29 de desembre de 2017, es fixen els punts per a valorar els criteris de
selecció dels camins.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de d'abril, regualdora de les bases de règim local.
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Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Ordenança fiscal general i ordenança reguladora de preus públics de 2019 de la
Diputació de Tarragona.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015,
d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar l'assistència en treballs de reparació de paviments i sega de camins
municipals pavimentats sol·licitada per al camí del darrera de l'estadi.
SEGON. 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 l'assistència.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

3. FERNANDO VALLÉS TULIESA SOL·LICITUD ANUL·LACIÓ REBUT TAXES I PREUS
PÚBLICS
Per unanimitat.
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Fets
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Sònia Tomàs Armengol, en nom i representació
del Sr. Fernando Vallés Tuliesa, en el que exposa que l’hi ha estat liquidada la taxa
corresponent a la recollida de brossa urbana i clavegueram, de l’edifici situat al Passeig de
les Quatre Carreteres núm. 2 D d’aquest municipi, on no s’hi desenvolupa cap mena d’
activitat comercial, ni es tracta d’un habitatge, a més de no utilitzar els serveis esmentats.
Sol·licitant l’anul·lació del rebut núm. 140102003223, corresponent a la liquidació de les
taxes abans esmentades.
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Fonaments de dret
Ordenança fiscal núm. 6 Reguladora de la taxa per clavegueram, l’article 7è.,
disposa que “Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o
residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del
municipi que tinguin façana als carrers, places, o vies públiques on hi hagi
clavegueram, sempre que al distància entre la xarxa i al finca no passi dels 100
metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la
xarxa.”

Ordenança fiscal núm. 7 Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries, l’article
2.1, disposa que “Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de
recepció obligatòria de recollida, conducció, transport abocament i eliminació d’
escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments, locals, establiments
comercials i industrials, etc."

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. La denegació de la sol·licitud presentada pel fet que el servei de recollida d’
escombraries i de clavegueram són un servei de prestació i recepció obligatòria, a més que
l’immoble esmentat és susceptible de generar brossa urbana.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació
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4. ENRIC PANISELLO PALOMO - CANVI TITULARITAT NÍNXOL
Per unanimitat.
Atesa la petició presentada pela Sr. Enric Panisello Palomo, en la que sol·licita el canvi de
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 217, que actualment figura a nom de la Sra.
Josepa Monllau Farnós, a favor del peticionari, i l’expedició de nou títol.
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, adopta els següents
acords:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 217, sense
perjudici de tercers, 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.
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5. JORGE MESEGUER REVERTÉ - CANVI TITULARITAT NÍNXOL
Per unanimitat.
Atesa la petició presentada pel Sr. Jorge Meseguer Reverté, en la que sol·licita el canvi de
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 977, que actualment figura a nom de la Sra.
Maria Montserrat Reverté Espuny, a favor del peticionari per defunció de la titular i com a
hereu universal, i l’expedició de nou títol.
La Junta de Govern Local, un cop examinades les peticions presentades acorda:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 977 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.
INTERVENCIÓ
6. ROSA M. MARTÍ MARTÍ - APORTACIÓ ECONÒMICA CARROSSA FESTES MAJORS
Per unanimitat.
Vista la petició presentada per la Sra. Rosa Ma Martí Martí, en la que sol·licita la segona
aportació econòmica per haver realitzat de la carrossa “Lo Quixot” les passades festes
majors.
La Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir l'aportació econòmica per la realització de la carrossa “Lo Quixot” de les
passades festes majors, per un import de 270,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
7. EDUARDO ROLDAN VENTURA - SOL·LICITUD APORTACIÓ ECONÒMICA
CARROSSA CARNAVAL 2019
Per unanimitat.
Vista la petició presentada pel Sr. Eduardo Roldan Ventura, en la que sol·licita el
pagament de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels
Carnavals 2019, "Super G12" amb animació musical.
La Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de la
carrossa abans esmentada per als Carnavals 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
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CONTRACTES
8. 2019/12/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CANVI TUBS REG CEMENTIRI)
Per unanimitat.
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Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de substitució dels tubs de reg del
Cementiri municipal com a conseqüència del mal estat dels existents.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil INSTAL·LACIONS
MONTSIÀ, S.L. (B43536861) de 855,70 € i 179,70 €.
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:
PRIMER. Executar el contracte d'obra esmentat amb la mercantil Instal·lacions Montsià, S.
L., 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: 45232121-6
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías, Regidor de Serveis.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 1.035,40 €.
Partida pressupostària: 164 2120001
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.
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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

ALTRES
9. ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE SANTA BÀRBARA
Per unanimitat.
Vista la petició presentada pel President de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa
Bàrbara, en la que exposa que han dut a terme l’organització de l’acte de l’homenatge a la
gent gran dins el actes realitzats en les passades Festes Majors, per la qual cosa sol·licita
un ajut econòmic de 1.000,00 € per tal fer front a les despeses que ha suposat l’
organització de l’acte esmentat.
Per tot l’exposat a la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Atorgar un ajut econòmic de 1.000,00 € per ajudar a fer front al cost de l’acte
organitzat.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Santa Bàrbara i a intervenció de fons.
10. AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL
Per unanimitat.
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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 i Annex II, en relació
a les sol·licituds presentades.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar les quantitats sol·licitades en les peticions presentades 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.
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11. SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE ABONATS INDUSTRIALS
/COMERCIALS
Per unanimitat.
Vist l’escrit presenta per l’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament d’
Aigua Potable del municipi de Santa Bàrbara, SOREA, al que acompanya la relació
individualitzada núm. 2650494 d’usuaris industrials/comercials abonats del servei municipal
que tenen un seguit de rebuts pendents de liquidació.
Atès que l’esmentada situació de descobert ha estat notificada individualment i de forma
fefaent als abonats, amb l’advertiment de suspensió del subministrament.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Que es procedeixi respecte a relació individualitzada núm. 2650494 presentada,
en la forma reglamentàriament establerta, a la suspensió del subministrament d’aigua
potable.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la concessionària del Servei Municipal d’
Abastament d’Aigua Potable de Santa Bàrbara SOREA.

Secretari acctal.

Alcalde President e. f.

Isabel Verge Caballé

Antonio Olles Molías
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