Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 06 de juliol de
2017.
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, assistit per la Secretària acctal., essent les dinou hores i trenta minuts
del dia 06 de juliol de 2017, 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 29-06-2017.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
5. Peticions varies.
6. Assumptes diversos.
7. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 29-06-2017.
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. 20 per un import de cent tretze
mil cent-tres euros amb vint-i-tres cèntims (113.103,23 €) i que comença amb la de la
Caixabank, SA corresponent a comissions bancàries juny, per import de 3,15 € i finalitza
amb la de Corporación Alimentaria Guissona, SA, corresponent a menjar centre obert,
per import de 9,28 €.
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3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, la concessió, i liquidació del tribut corresponent de la següent llicència d’obres
a:


E. B. G., llicència municipal per distribució interior d’habitatge sense modificació
d’estructura, al Passeig de les Escoles núm. 42. Exp. 36/2017.

En aquests moments el Sr. Alcalde Alfred Blanch Farnós abandona a la sessió.
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:
 D. C. M., Exp. núm. 25/2017.
 J. D. V., Exp. núm. 29/2017.
 A. B. F., Exp. 34/2017.
En aquests moments el Sr. Alcalde Alfred Blanch Farnós s’incorpora a la sessió.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
Vist l’informe del tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
concedir permís per connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i comptador, i la
liquidació del tribut corresponent a:
 E. R. F., al carrer Tetuan núm. 8.
 V. V., al carrer Rector de Vallfogona núm. 27, Esc. B baixos 1a.
5. Peticions varies.
a) J. L. P. R.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. J. L. P. R. propietari del bar situat al carrer Ametller
núm. 50 en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una terrassa d’estiu de
l’esmentat bar al carrer Ametller, 50.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa al carrer de l’esmentat bar, i
amb la col·locació d’una tanca protectora al voltant de les taules i cadires.
SEGON. La concessió d’aquest permís no permet que per a la instal·lació de l’esmentada
terrassa es clavi cap element a terra.
TERCER. La liquidació de les taxes municipals corresponents.
QUART. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
b) C. D. M.
Atès l’escrit presentat pel Sr. C. D. M., en la que sol·licita permís per a poder dur a terme,
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durant les properes festes majors la realització d’un petit concert a les portes del bar
“L’Aveall” el proper dia 9 de juliol entre les 23:00 i les 01:00 hores, i una festa de Dj’s el
proper dia 12 de juliol entre les 23:00 i les 01:00 hores, com a actes de la Festa Major.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a terme, durant les properes festes majors la realització
d’un petit concert a les portes del bar “L’Aveall” el proper dia 9 de juliol entre les 23:00 i
les 01:00 hores, i una festa de Dj’s el proper dia 12 de juliol entre les 23:00 i les 01:00
hores.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
c) L. P. A.
Vista la petició presentada per la Sra. L. P. A., en la que sol·licita una bestreta per a la
realització de la carrossa “Galia Mola” per a les properes festes majors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de la carrossa “Galia Mola” per a les
properes festes majors, per un import de 180,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
d) J. G. A.
Vista la petició presentada pel Sr. J. G. A., en la que sol·licita el pagament de l’aportació
municipal a la realització de la carrossa amb animació musical de la comparsa “Avui
Suco”, dels Carnavals 2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, 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 2017.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
6. Assumptes diversos.
a)

Aprovació si s’escau, atorgament premis concurs d’Imatge Digital
Vistes les Bases redactades per la Regidoria de Joventut, Mitjans de comunicació i Noves
tecnologies, per a la realització del concurs d’Imatge Digital.
Vistes les fotografies presentades al concurs
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el pagament del primer premi a la Sra. M. C. A., per un import de
100,00 €, el pagament del segon premi a la Sra. G. R. Cl., per un import de 50,00 €, i el
pagament del tercer premi al Sr. G. B. R., per un import de 30,00 €.
SEGON. Donar trasllat als guanyadors i a intervenció de fons.

b) Sol·licitud ingrés al Centre de Dia “Verge de Montserrat”
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de
2015 el Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament del
Centre de Dia de Santa Bàrbara.
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que l’admissió serà aprovada per
l’Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
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l'Alcalde de data 18 de juny de 2016.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Admetre com a usuari del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al
contracte al següent usuari:
J. A. R., amb DNI núm. 3856*****.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.
c)

Sol·licitud instal·lació atraccions Festes Majors 2017
Vista la petició formulada per diversos firaires sol·licitant poder instal·lar atraccions durant
les properes Festes Majors 2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís al següents firaires per instal·lar atraccions durant les Festes
Majors a l’espai reservat a l’efecte al costat del poliesportiu municipal:
-

J. M. C., instal·lació d’una pista d’autos de xoc de 34 x 15 metres.
M. C. P. M., instal·lació d’un remolc multillocs de 6 x 3 metres i un remolc de pesca
d’anecs.
R. D. C., instal·lació de “Toros mecànics de 12 x 4 metres.
A. D. S. M., instal·lació d’un remolc de tir amb diana de 4 x 3 metres i un carret de
joguines de 2 x 1 metre.
I. S. F., instal·lació d’una atracció “Yumping” infantil.
J. M. R. B., instal·lació d’una atracció de drac de 13 x 15 metres i un “Yumping” de 5
x 5 metres.
J. C. P. creperia Gula-Gula, instal·lació d’una creperia de 5 x 2 metres.
M. C. C. G., instal·lació d’una parada d’entrepans de 4 x 2 metres.

SEGON. Concedir permís al següents firaires per instal·lar parades durant les Festes
Majors a l’espai reservat a l’efecte al costat de la plaça de bous:
-

M. C. L. B., instal·lació d’una parada de llaminadures i refrescs, durant la celebració
del correbous.

TERCER. Durant la instal·lació s’hauran de complir les indicacions que els faciliti el
Vigilant municipal, i complir els horaris de tancament i els nivells de soroll.
QUART. Donar trasllat del present acord als peticionaris.
7. 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-cinquanta minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal.
Vist i plau
L’Alcalde,
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