Acta Junta de govern
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 15430F1DAFC847B9AC5B007EAFE0D07D i data d'emissió 29/05/2020 a les 10:05:17

Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local 21/05/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 21 de maig de 2020
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:45
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Eulàlia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 07/05/2020
Per unanimitat.

2. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA PLATAFORMA DIGITAL SURTDECASA.CAT I
AQUEST AJUNTAMENT, PER TAL DE DONAR DIFUSIÓ A LES ACTIVITATS SOCIALS,
CULTURALS, ESPORTIVES I DE LLEURE DEL MUNICIPI.
Per unanimitat.

Fets
“Surtdecasa.cat” és una plataforma digital amb vocació de ser un referent en la informació
cultural i d’oci de les Terres de l’Ebre. Un mitjà modern i professional que, d’una banda, vol
donar veu a les propostes culturals del territori i per l’altra, dinamitzar i impulsar noves
iniciatives.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:13:46 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:32:53

Un dels objectius prioritaris de “Surtdecasa.cat”, és oferir una agenda el més completa i
exhaustiva possible de totes les activitats culturals que es realitzen a les Terres de l’Ebre, a
través de la plataforma digital
La que la difusió de l’agenda cultural, turística i d’oci del municipi de Santa Bàrbara a través d’
una plataforma digital única, és una prioritat per a la projecció del municipi tant a les Terres de l’
Ebre com a la resta de Catalunya.
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Surtdecasa.cat té l’objectiu de ser una agenda cultural exhaustiva dels 52 municipis que
integren les Terres de l’Ebre.
Atès que existeix un buit quant a la comunicació cultural a les Terres de l’Ebre que Surtdecasa.
cat ha vingut a omplir.
Atès que l’entorn, la història, els costums i la vida cultural de les Terres de l’Ebre són una via de
promoció i projecció turística que, d’una manera sostenible, poden oferir un futur millor a la
seva població.
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb la plataforma digital Surtdecasa.cat i
aquest Ajuntament, per tal de donar difusió a les activitats socials, culturals, esportives i de
lleure del municipi.
Atès l’evident interès que per al conjunt del municipi representa la difusió de les activitats
culturals del municipi a través de l’agenda de “Surtdecasa.cat”.

Fonaments de dret
Articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de que
els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques
o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al municipi.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb la plataforma digital
Surtdecasa.cat i aquest Ajuntament, per tal de donar difusió a les activitats socials, culturals,
esportives i de lleure del municipi.
SEGON. Aprovar la contractació Bàsica anual d’acord amb el pressupost presentat i per un
import de 660,00 € més la quota corresponent d’IVA.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del conveni
aprovat.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:13:46 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:32:53

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

INTERVENCIÓ
3. APROVACIÓ DE FACTURES
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Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 10 que consta en l’annex 1.
Per part de la Intervenció d’aquest Ajuntament en relació amb l’esmentada despesa s'ha
emès informe favorable.

Fonaments de dret
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, em matèria de
pressupostos.
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 10 per un import total de 86.220,37 €
SEGON.- Els pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia, procedint-se, a l’efecte a la
confecció de les corresponents propostes de pagament de les obligacions reconegudes i
liquidades que ha estat aprovades amb excepció de les obligacions carregades directament al
compte corrent de conformitat amb el que preveu les bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents
anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la
normativa aplicable.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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

4. APROVACIÓ RELACIÓ PLUSVÀLUES 4R. TRIMESTRE 2019
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Per unanimitat.

Fets
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al quart
trimestre de l’any 2019.

Fonaments de dret
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 març.
Llei General Tributària.
Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys Urbans.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, presentada per un import de 3.029,23 €.
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 933,02 €.
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació aprovada.

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

URBANISME
CONTRACTES

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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5. 2020/20/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ELECTRODOMÈSTICS LLAR D'INFANTS)
Per unanimitat.
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Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'una rentadora i una secadora
per a la Llar d'Infants "Les Beceroles".
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Electrodomésticos
Ballester, S.L. (B12050258) de 543,81€ i 114,20 € d'IVA.
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 de subministrament d'una rentadora i una secadora per a la
Llar d'Infants "Les Beceroles", 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: 39710000-2
El responsable del contracte serà el Sra. Ma Elena Estarlich Arasa, regidora
d'ensenyament.
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 658,01 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 150 2211100
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.

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

6. 2020/21/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PORTES DE PAS LLAR DE JUBILATS)

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament i instal·lació de portes de pas
per a la reforma de la Llar de Jubilats.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost del Sr. Miguel Ángel Clua Espuny
(78577963G) de 8.800,12 € i 1.848,03 € d'IVA.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:13:46 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:32:53

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Executar el contracte de subministrament i instal·lació de portes de pas per a la
reforma de la Llar de Jubilats 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: 45421131-1
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data d'inici de les obres de reforma de
la Llar de Jubilats.
El preu del contracte es fixa en 10.648,15 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 337-6320010
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 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:13:46 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:32:53

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
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VACANCES PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ
7. CONCESSIÓ DE VACANCES 2020 - YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS.
Per unanimitat.

Fets
Per part de Yolanda Valldepérez Castells personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Secretaria ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 20 de juliol al 14
d'agost de 2020 i assumptes personals els dies: 25 i 26 de juny, 14 de juliol i 7 de desembre de
2020.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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

8. CONCESSIÓ DE VACANCES 2020 - JORDI PRÍNCEP RODRÍGUEZ.
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Fets
Per part de Jordi Príncep Rodríguez personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
d'Administració ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 20 de juliol al 14
d'agost de 2020.
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Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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

9. CONCESSIÓ DE VACANCES 2020 - JUDITH BELTRI SORIA
Per unanimitat.

Fets
Per part de Judith Beltri Soria personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
d'Ensenyament ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 13 al 17 de juliol, del 3
al 25 d'agost de 2020 i assumptes personals els dies: 7 de desembre de 2020, 4 i 5 de gener
de 2021.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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
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10. CONCESSIÓ DE VACANCES 2020 - JOSEP TOMÀS ARASA
Per unanimitat.

Fets
Per part de Josep Tomàs Arasa personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 3 al 23 d'agost, 12 i
13 de març de 2020.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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

11. CONCESSIÓ DE VACANCES 2020 - JOSEP ROIGET SUBIRATS
Per unanimitat.
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Fets
Per part de Josep Roiget Subirats personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 13 al 16 de juliol,
del 18 al 28 d'agost de 2020 i del 4 al 15 de gener de 2021 i assumptes personals els dies: el
21 de febrer, el 17 de juliol i 17 d'agost de 2020.
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 15430F1DAFC847B9AC5B007EAFE0D07D i data d'emissió 29/05/2020 a les 10:05:17

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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
12. CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA - SOL·LICITUD 3A BESTRETA SUBVENCIÓ 2020
Per unanimitat.

Fets
El President del Club de futbol Santa Bàrbara, ha presentat una sol·licitud en la que demana
una bestreta de la subvenció corresponent a l’any 2020.

Fonaments de dret
Arts. 118 i ss de la Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’
Activitats, Obres i Serveis dels ens locals.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:13:46 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:32:53

Bases Específiques reguladores per a la concessió de subvencions a entitats culturals,
educatives i esportives i similars per a la realització de programes i activitats de
promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i tradicionals.

En conseqüència, S'ACORDA:

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 15430F1DAFC847B9AC5B007EAFE0D07D i data d'emissió 29/05/2020 a les 10:05:17

PRIMER. Concedir una tercera bestreta per un import de 5.000,00 €, a compte de la subvenció
del 2020.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i a
intervenció de fons.

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

13. APROVACIÓ PAGAMENT
MIL·LENÀRIES 2020

APORTACIÓ

ECONÒMICA

CONVENI

OLIVERES

Per unanimitat.

Fets
Atès que en data vint-i-quatre de gener de 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre l’
ajuntament de Santa Bàrbara i el senyor Carlos Ferré Romeu, propietari d’una finca situada al
polígon 18 parcel·la 52 del terme municipal de Santa Bàrbara on hi ha 25 oliveres mil·lenàries,
mitjançant el qual el Sr. Ferré Romeu donava permís a l’ajuntament de Santa Bàrbara per
a poder ser utilitzada per a la promoció turística del municipi i de les oliveres mil·lenàries.

Fonaments de dret
Clàusula tercera del conveni signat que estableix que l’Ajuntament de Santa Bàrbara
abonarà a l’altra part, en concepte d’indemnització per l’accés a la finca abans
esmentada.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar al senyor Carlos Ferré Romeu la quantitat de 300,00 €, en concepte d’
indemnització per l’accés a la finca d’oliveres mil·lenàries, corresponent a l’anualitat 2020.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:13:46 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:32:53

SEGON. Donar trasllat del present acord al Sr. Carlos Ferré Romeu i a intervenció de fons.

Règim de recursos:

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 15430F1DAFC847B9AC5B007EAFE0D07D i data d'emissió 29/05/2020 a les 10:05:17

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:13:46 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/05/2020 a les 09:32:53

