Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 20 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 tretze hores i trenta minuts
del dia 20 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. Yolanda Valldepérez Castells

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 06-07-2017.
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 06-07-2017.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures
No n’hi ha.
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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:


Endesa Distribución Elèctrica, SLU. llicència municipal per instal·lació de nou
seccionador de mitja tensió al carrer Godall. Exp. 38/2017.

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:






M. J. P. Pl.. Exp. núm. 5/2016.
P. M. Q.. Exp. núm. 94/2016.
J. S. G. F. P. Exp.14/2017.
J. J. R. M. Exp. 15/2017.
M. L.G. Pl. Exp. 18/17.

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/o comptador, i la
liquidació del tribut corresponent a:
 S. P. C., al carrer de la Ciència núm. 2 Bx-2 escala A.
 Pl. A. V., al carrer Aragó núm. 7.
5. Peticions varies.
a) AMPA escola Jaume Balmes
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. N. R. F. en representació de l’AMPA de l’escola
Jaume Balmes en la que sol·licita l’aportació econòmica per la confecció de material per
la divulgació de la campanya de Donació de Sang realitzada pels alumnes de l’escola el
passat dia 2 de juny.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica de 102,85 € per la confecció de material per la
divulgació de la campanya de Donació de Sang.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
b) L. P . A.
Vista la petició presentada per la Sra. L. P. A., en la que sol·licita la segona aportació
econòmica per a la realització de la carrossa “La Gàlia Mola” de les festes majors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica per a la realització de la carrossa “La Gàlia
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Mola” de les festes majors, per un import de 270 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
c) R. G. T.
Vista la petició presentada pel Sr. R. G. T., en la que sol·licita l’anul.lació del rebut
corresponent a la taxa per conservació del clavegueram de l’ exercici 2017 de l’immoble
situat al carrer Sant Rafael, núm. 29, d’aquest municipi de Santa Bàrbara amb ref.
14010200****, donat que aquest immoble ja tributa per aquest mateix concepte. La Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni de l’exercici 2017, referència 14010200****,
corresponent a la taxa per conservació del clavegueram de l’edifici situat al carrer Sant
Rafael, núm. 29 d’aquest municipi de Santa Bàrbara.
TERCER. Donar trasllat del present acord al peticionari i a Base Gestió Ingressos Locals.
6. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució
Vist l’escrit presentat per la Sra. H. E. A., en la que sol·licita l’aprovació de la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la documentació aportada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom d’ H. E. A.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.

b) Aprovació, si s’escau, ajut d’urgència social
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, en relació a la
sol·licitud presentada.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada 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.
c)

Aprovació, si s’escau, baixa rebuts i Liquidació directa
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent a l’exercici 2017 de l’immoble situat
al carrer Genar Bartolí, núm. 6 (B), d’aquest municipi de Santa Bàrbara, en el que apareix
a com a subjecte passiu el Servei Català de la Salut, quan en realitat l’esmentat immoble
és propietat de la mercantil Equipaments i Edificis de Catalunya, S.A.U. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
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PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni de l’exercici 2017, referència 14010200****,
corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa
urbana de l’edifici situat al carrer Genar Bartrolí, núm. 6 (B) d’aquest municipi de Santa
Bàrbara a nom del Servei Català de la Salut.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana corresponent a l’exercici 2017 de l’edifici situat
carrer Genar Bartrolí, núm. 6 (B) d’aquest municipi de Santa Bàrbara a nom de la
mercantil Equipaments i Edificis de Catalunya, S.A.U.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.

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 tretze
hores i cinquanta-cinc minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,
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