Acta Junta de govern
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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 13/08/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Extraordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Yolanda Valldeperez Castells
Dia: 13 d'agost de 2020
Hora d'inici: 13:00
Hora de finalització: 13:45
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. APROVACIÓ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 16/07/2020
Votació: .
Per unanimitat

2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ "REMODELACIÓ DE L’EDIFICI DE L’
AJUNTAMENT – FASE 4A"
Votació: .
Per unanimitat

Fets
Atenent que en data 6 d’agost de 2020, l’Alcalde de la Corporació incoà l’expedient per
contractar l’obra "Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – Fase 4a", tot motivant la necessitat
i idoneïtat de la contractació proposada.
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Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat per a la seva
adjudicació el procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa.
Vist l’informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de la Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte.
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Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat oferta
econòmicament més avantatjosa, per a l’obra " Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – Fase
4a ", tot convocant-ne la licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 301.647,83 € IVA inclòs, la despesa que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, atenent la seva declaració de plurianualitat,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920*6320007 del pressupost 2020 i del pressupost
2021 d’aquest Ajuntament.
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte
de l’obra " Remodelació de l’edifici de l’ajuntament – Fase 4a" mitjançant procediment obert
simplificat.
QUART. Publicar al Perfil del contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de vint
naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es
presentin les proposicions que es considerin pertinents.
SISÈ. Notificar el present acord al departament d’intervenció i a obres municipals.

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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3. CARLES R. FAVÀ QUERALT - ALTA COMPTADOR D'AIGUA
Votació: .
Per unanimitat
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Fets
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Carles R. Favà Queralt, amb DNI 52607553K, amb domicili
al carrer Camí de Llasat núm. 2, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR
D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ AMOR NÚM. 16, 1r., 2a., zona qualificada com a urbana.
Li correspon el pagament de 67,14 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta llicència.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.

En conseqüència, S'ACORDA:
Atorgar en favor del sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa SOREA per a que es dugui a terme la connexió i la instal·lació del comptador d’aigua,
d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal i que literalment es transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada per Carles R. Favà Queralt, amb DNI 52607553K, amb domicili
al carrer Camí de Solsó núm. 2, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR
D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ Amor núm. 16, 1r., 2a., el tècnic que subscriu emet el
següent INFORME:
Si per a disposar el comptador es necessari realitzar un tram d’escomesa al vial o camí, es
deurà sol·licitar el permís previ de connexió.
Si el solar, edifici o parcel·la, ja disposa d’escomesa general, no hi ha impediments.
Tots els treballs deuran ésser autoritzats i supervisats per l’empresa SOREA.
En el compliment d’aquests requisits es possible la concessió de l’autorització sol·licitada.
Havent de complir les següents CONDICIONS:

1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari, dins dels beneficis, que
concedeixi el reglament d’aigües.
2. Llevat que l’Ajuntament exigeixi un diàmetre superior, la canonada serà com a mínim d’
un diàmetre de 6 mm.
3.
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3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de sol·licitar les
alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub de “fibrociment des de la xarxa
general fins el mur de la façana.
5. Immediatament a l’entrada de la finca, deurà construir un buit en la paret o una caseta,
amb dimensions mínimes de 40 cm., d’alçada i de 20 cm., de profunditat, on s’instal·larà
el comptador i una clau de pas. Deurà situar-se en un lloc de fàcil accés, bona
il·luminació i a una alçada mínima de 60 cm., i màxima de 120 cm.
6. La canonada i altres complements que s’autoritza a construir, passaran automàticament
a ser propietat municipal incorporant-se a la xarxa, per estendre-la a futurs usuaris,
entenent-se atorgades totes les autoritzacions a l’efecte.
Si la extensió de la xarxa d’aigua té que discorre per finques d’altres particulars, aquesta
autorització de connexió, no tindrà validesa fins que el sol·licitant hagi obtingut dels
propietaris afectats, l’autorització o servitud de pas de la xarxa d’aigua al llarg de les seves
finques.”
La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudicis a tercers i dins de les
limitacions i condicionaments del Reglament Municipal d’aigües.

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. PROPOSTA 'M. CINTA ACCENSI HOMEDES - ALTA COMPTADOR D'AIGUA'
Votació: .
Per unanimitat

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Maria Cinta Accensi Homedes, amb DNI 78575276P amb
domicili al Passeig de les Escoles núm. 11, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al PASSEIG DE LES ESCOLES NÚM. 36, 1r.,
4a., zona qualificada com a urbana.
Li correspon el pagament de 67,14 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta llicència.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local
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En conseqüència, S'ACORDA:
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Atorgar en favor de la sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa SOREA per a que es dugui a terme la connexió i la instal·lació del comptador d’aigua,
d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal i que literalment es transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada per Maria Cinta Accensi Homedes, amb DNI 78575276P amb
domicili al Passeig de les Escoles núm. 11, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al Passeig de les Escoles núm. 36, 1r., 4a., el
tècnic que subscriu emet el següent INFORME:
Si per a disposar el comptador es necessari realitzar un tram d’escomesa al vial o camí, es
deurà sol·licitar el permís previ de connexió.
Si el solar, edifici o parcel·la, ja disposa d’escomesa general, no hi ha impediments.
Tots els treballs deuran ésser autoritzats i supervisats per l’empresa SOREA.

En el compliment d’aquests requisits es possible la concessió de l’autorització sol·licitada.
Havent de complir les següents CONDICIONS:

1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari, dins dels beneficis, que
concedeixi el reglament d’aigües.
2. Llevat que l’Ajuntament exigeixi un diàmetre superior, la canonada serà com a mínim d’
un diàmetre de 6 mm.
3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de sol·licitar les
alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub de “fibrociment des de la xarxa
general fins el mur de la façana.
5. Immediatament a l’entrada de la finca, deurà construir un buit en la paret o una caseta,
amb dimensions mínimes de 40 cm., d’alçada i de 20 cm., de profunditat, on s’instal·larà
el comptador i una clau de pas. Deurà situar-se en un lloc de fàcil accés, bona
il·luminació i a una alçada mínima de 60 cm., i màxima de 120 cm.
6. La canonada i altres complements que s’autoritza a construir, passaran automàticament
a ser propietat municipal incorporant-se a la xarxa, per estendre-la a futurs usuaris,
entenent-se atorgades totes les autoritzacions a l’efecte.
Si la extensió de la xarxa d’aigua té que discorre per finques d’altres particulars, aquesta
autorització de connexió, no tindrà validesa fins que el sol·licitant hagi obtingut dels
propietaris afectats, l’autorització o servitud de pas de la xarxa d’aigua al llarg de les
seves finques.”
La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudicis a tercers i dins de les
limitacions i condicionaments del Reglament Municipal d’aigües.
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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

5. MONTSERRAT ARASA MARTÍ - ALTA COMPTADOR D'AIGUA
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Votació: .
Per unanimitat

Fets
Vista la sol·licitud formulada per la Sra. Montserrat Arasa Martí, amb DNI 40929386N, amb
domicili al carrer Codines de Coleto núm. 161 del municipi de Els Reguers, per efectuar els
DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat a la PLAÇA PRIM
NÚM. 4, 2N., zona qualificada com a urbana.
Li correspon el pagament de 67,14 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta llicència.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.

En conseqüència, S'ACORDA:
Atorgar en favor de la sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa SOREA i amb els operaris de l’Ajuntament per a que es dugui a terme la connexió i la
instal·lació del comptador d’aigua d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal i que
literalment es transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada per la Sra. Montserrat Arasa Martí, amb DNI 40929386N, amb
domicili al carrer Codines de Coleto núm. 161 del municipi de Els Reguers, per efectuar els
DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat a la Plaça Prim
núm. 4, 2n., el tècnic que subscriu emet el següent INFORME:
Si per a disposar el comptador es necessari realitzar un tram d’escomesa al vial o camí, es
deurà sol·licitar el permís previ de connexió.

Si el solar, edifici o parcel·la, ja disposa d’escomesa general, no hi ha impediments.
Tots els treballs deuran ésser autoritzats i supervisats per l’empresa SOREA.
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En el compliment d’aquests requisits es possible la concessió de l’autorització sol·licitada.
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Havent de complir les següents CONDICIONS:

1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari, dins dels beneficis, que
concedeixi el reglament d’aigües.
2. Llevat que l’Ajuntament exigeixi un diàmetre superior, la canonada serà com a mínim d’
un diàmetre de 6 mm.
3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de sol·licitar les
alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub de “fibrociment des de la xarxa
general fins el mur de la façana.
5. Immediatament a l’entrada de la finca, deurà construir un buit en la paret o una caseta,
amb dimensions mínimes de 40 cm., d’alçada i de 20 cm., de profunditat, on s’instal·larà
el comptador i una clau de pas. Deurà situar-se en un lloc de fàcil accés, bona
il·luminació i a una alçada mínima de 60 cm., i màxima de 120 cm.
6. La canonada i altres complements que s’autoritza a construir, passaran automàticament
a ser propietat municipal incorporant-se a la xarxa, per estendre-la a futurs usuaris,
entenent-se atorgades totes les autoritzacions a l’efecte. Si la extensió de la xarxa d’
aigua té que discorre per finques d’altres particulars, aquesta autorització de connexió,
no tindrà validesa fins que el sol·licitant hagi obtingut dels propietaris afectats, l’
autorització o servitud de pas de la xarxa d’aigua al llarg de les seves finques.”

La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudicis a tercers i dins de les
limitacions i condicionaments del Reglament Municipal d’aigües.

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. ERICA CID BOSCH - ADQUISICIÓ DRET FUNERARI DELS NÍNXOLS NÚM. 94, 95 I 96
BLOC C DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Votació: .
Per unanimitat

Fets
Vista la petició presentada per la Sra. Erica Cid Bosch en la que sol·licita la concessió a
perpetuïtat del dret funerari dels nínxols núm. 94, 95 i 96 Bloc C del Cementiri municipal.
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Li correspon el pagament de 1.598,00 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta concessió.

Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari dels nínxols núm. 94, 95 i 96, a favor de la
peticionària, l’expedició dels títols i aprovar la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària 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

INTERVENCIÓ
ALTRES
7. ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
SANTA BÀRBARA I APASA-2020
Votació: .
Per unanimitat

Fets
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara va signar un conveni de col·laboració amb l’Associació
de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià – APASA, amb data 30 de
novembre de 2001.

Fonaments de dret
La clàusula primera del conveni signat estableix que l’ajuntament de Santa Bàrbara
concedir una subvenció en concepte de col·laboració per la tasca social i educativa que l’
entitat APASA, realitza envers les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca
del Montsià.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el pagament de 892,00 € en concepte de col·laboració per la tasca social i
educativa que l’entitat APASA realitza, corresponent a l’anualitat 2020.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’entitat APASA i a intervenció de fons.
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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

8. BONIFICACIÓ MATRÍCULA CURS DE CATALÀ PER ADULTS CURS 2019-2020
Votació: .
Per unanimitat

Fets
Vista la relació d’alumnes presentada per la professora de català de l’aula d’adults que
imparteix aquest Ajuntament, que han assistit durant el curs 2019-2020 com a mínim a un 80%
de les classes.

Fonaments de dret
Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per serveis culturals i recreatius, en el
seu article 7. Bonificacions i beneficis fiscals, estableix que els alumnes de les classes d’
adults rebran una bonificació en acabar el curs sempre i quant hagin assistit com a
mínim en un 80% a les classes.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir una bonificació de la taxa per assistència a les classes d’adults de 60,00 €,
a l’alumna que ha acreditat l’assistència mínima exigida i que consta a l’ expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’alumna beneficiària i a intervenció de fons.
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Règim de recursos:
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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 en funcions

Alcalde President

Yolanda Valldeperez Castells

Antonio Ollés Molías
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