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 ACTA 
 

De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 16 de novembre 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, assistida per la Secretària acctal., essent les dinou hores i trenta 
minuts del dia 16 de novembre 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 02-11-2017. 
 
2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 
 
3. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 

 
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram. 
 
5. Peticions vàries. 
 
6. Assumptes diversos. 
 
7. Torn obert de paraula. 

 
 

Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 02-11-2017. 
 

L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat. 
 



Ajuntament de 
Santa Bàrbara 

 

2  

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. 32 per un import de cent 
seixanta-nou mil quatre-cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-vuit (169.488,28 €) i que 
comença amb la d’Herraiz Maquinaria ICA, SA corresponent a estris i eines brigada 
municipal, per import de 188,74 € i finalitza amb la d’Excavacions Vives Anguera, SL, 
corresponent a la 1a certificació d’obres “Remodelació d’u tram del carrer de la Victòria 
Fase I – Etapa C”, per import de 58.551,86 €. 

 
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 
 

Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per u 
unanimitat, la concessió, i liquidació del tribut corresponent de les següents llicències 
d’obres a: 
 

 A. C. C., llicència municipal per construcció del 40% restant d’una granja, al polígon 3 
parcel·les 10-11. Exp. 43/2015. 

 
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: 
 
 J. T. A., Exp. 74/2016. 
 M. E. B., Exp. 43/2017. 
 C. B. A., Exp. 49/2017. 
 J. L. G.A.. Exp. 54/2017. 
 J. A. G. Esp. 57/2017. 
 

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: 

 
 A. Ll. B., al carrer Lluna núm. 39. 

 
5. Peticions varies. 

 
a) J. Q. M. 

 
Atesa la petició presentada pel Sr. J. Q. M., en la que sol·licita el canvi de titularitat del 
dret funerari del  nínxol núm. 545, que actualment figura a nom del Sr. J. R. Q. E., a favor 
de la Sra. V. C. B. S., per defunció del titular i renúncia del peticionari, i l’expedició de nou 
títol. 
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, 
acorda: 
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PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 545 a favor de la 
Sra. V. C. B. S., l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari, l’adquirent i a intervenció de fons. 

 

b) Penya Amics del Cavalls 
 

Atesa la petició presentada pel President de la Penya Amics dels Cavalls, en la que 
exposa que a l’igual que anys anteriors durant el cap de setmana de la realització de la 
XXI Fira de l’Oli novell, dels cítrics i del comerç, l’associació col·labora amb la realització 
de l’activitat firal “Passejada en carro i cavalls, visitant la Casa Museu del Pagès i el 
Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana”, per la qual cosa sol·licita un ajut econòmic 
per fer front a les despeses ocasionades per l’activitat. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Abonar l’import de 369,35 € en concepte de col·laboració en les despeses 
ocasionades com a conseqüència de la realització de l’activitat abans esmentada. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al President de la Penya Amics dels Cavalls i a 
intervenció de fons. 

 
c) C. G. R. 

 
Atesa la petició presentada per la Sra. C. G. R., en la que exposa que els alumnes de 2n 
de batxillerat estan interessats a organitzar activiats per recaptar fons per al viatge de fi de 
curs, per la qual cosa sol·liciten permís per poder posar una parada de venda de xocolata 
calenta el proper dia 24 de desembre dins les jornades nadalenques. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís per a col·locar una parada de venda de xocolata calenta el 
proper dia 24 de desembre dins les jornades nadalenques. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària. 
 

d) M.  C. S. C. 
 
Vista la petició presentada per la Sra. M. C. S. C., en la que sol·licita l’adquisició del dret 
funerari dels nínxols núm. 2 i 3 bloc C del Cementiri municipal. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari dels nínxols núm. 2 i 3 bloc C a favor del 
Sr. S. F. S., l’expedició dels títols i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

6. Assumptes diversos. 

 

a) Aprovació, si s’escau, segona certificació de les obres “Arranjament del carrer 

Pagesia” 

Vista la Certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament del carrer Pagesia”, presentada per la 
direcció de l’obra, per un import quaranta-tres mil set-cents vuitanta-quatre euros amb 
quaranta-un cèntims (43.784,41 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels serveis 
tècnics municipals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
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PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament del carrer Pagesia”, per un 
import de 43.784,41 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil 
Construcciones 3G, SA. 
 

b) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis  
 

Atesa la necessitat de contractar el servei de restauració dels gegants d’aquest municipi. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 10 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat,  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis de restauració dels gegants, amb el Sr. J. I. Ll. 
(Calaix de Sastre-Taller d’imatgeria popular), per un import de 1.309,22 € IVA inclòs. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

c) Aprovació, si s’escau, desistiment llicència d’activitat  
 

Llicència d’activitat. Desistiment 
 

Nom: Serveis Tècnics d’Arquitectura, SCP 
Registre general: 2230/2017 
Núm. Expedient:  09/2017 
Emplaçament: carrer Masdenverge núm. 9 
Activitat a desenvolupar: emmagatzematge temporal de casetes modulars prefabricades 
amb oficina. 
 

Vist  l’expedient presentat pel Sr. J. M. F. S., sol·licitant llicència municipal d’activitats. 
Atenent que el peticionari ha presentat escrit de renúncia a la sol·licitud de llicència 
d’activitat que es va sol·licitar en data 17 de maig de 2017.  
De conformitat amb l’art. 94 de la Llei 35/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, tota persona interessada pot desistir 
de la seva sol·licitud i l’administració ha d’acceptar completament el desistiment i ha de 
declarar conclús el procediment. 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de 
l'Alcalde de data 18 de juny de 2015. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 
ACORDS: 

 
PRIMER. Tenir per desistit al sol·licitant, ordenat l’arxiu de l’expedient sense cap altre 
tràmit i sense necessitat d’haver de resoldre sobre la mateixa. 
SEGON. Declarar conclòs el procediment incoat per a la tramitació de la llicència 
esmentada i que es procedeixi a l’arxiu del mateix.  
QUART. Donar trasllat dels presents acords al peticionari. 
 

d) Aprovació, si s’escau, compensació de deute 
 

Atenent que el Sr. J. L. P. R.,  té pendent de pagament a l’ajuntament de Santa Bàrbara, 
els conceptes següents: 

 Ocupació de la via pública amb taules i cadires exercici 2017, per un import de 52,92 € 
Atenent que el deute tributari anterior ha estat degudament liquidat i notificat, essent ferm 
l’acte administratiu, i per tant el deute executiu. 
Atenent que l’Ajuntament té pendent de pagament al Sr. J. L. P. R., la factura següent: 
01-05-2017, per un import de 272,25 € 
Atenent el que disposen els articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació 
aprovat per RD 1684/1990, de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes, la 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb el Sr. J. 
L. P. R., per la quantitat equivalent del deute mantingut pel Sr. J. L. P. R., amb la hisenda 
municipal, per un import de 52,92 € restant un crèdit al seu favor de 219,33 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al Sr. J. L. P. R. 
 

e) Aprovació, si s’escau, atorgament de subvenció als usuaris del Centre de dia 
 

Atenent que la Junta de Govern Local en sessió del dia 17 de març de va aprovar les 
Bases Específiques reguladores per a la concessió de subvencions als usuaris del Centre 
de Dia de Santa Bàrbara. 
Atès que l'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts i subvencions 
econòmiques, que atorga l'Ajuntament de Santa Bàrbara als usuaris que van ingressar en 
el Centre de dia de Santa Bàrbara amb anterioritat al dia 18 de maig de 2015. 
Atenent que el procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramita en règim 
de concurrència competitiva. 
Vistes les sol·licituds presentades i vist l’informe de Secretaria emès al respecte. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Concedir la subvenció als usuaris del Centre de Dia de Santa Bàrbara, que es 
relacionen a continuació: 
 
  
 
 
 
 
 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord  als beneficiaris i a intervenció de fons. 

 J. P. C. 400,00 € 

 D. V. S. 800,00 €  

 J. M. D. A. 7.384,80 € 

 J. B. Cl. 2.069,55 €  

 J. J. B. A. 1.059,73 €  

 J. A. F. 605,86 € 
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f)     Suspensió del subministrament d’aigua potable 

 
Vist l’escrit presentat per l’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament 
d’Aigua Potable del municipi de Santa Bàrbara, SOREA, al que acompanya la relació 
individualitzada d’abonats industrials/comercials 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, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Que es procedeixi en relació als abonats industrials/comercials relacionats, 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. 

 
g) Adhesió, si s’escau, al projecte “Montsià Territori Camper” 

 
Vista l’ORDRE ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu 
Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-
2020 (operació 19.02.01) 
Atesa l’ORDRE ARP/203/2017, de 29 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre 
ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en 
el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 
(operació 19.02.01). 
Tenint en compte la RESOLUCIÓ ARP/2198/2017, de 5 de setembre, per la qual 
es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local 
participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2017 (ref. BDNS 
362594) 
En data 30 de juny de 2017, el Consell Comarcal del Montsià sol·licità, per als 
municipis d’ Amposta, Alcanar, Freginals, La Galera, Godall, Santa Bàrbara, 
Masdenverge, Mas de Barberans, la Sénia, Ulldecona, Sant Jaume d’Enveja i Sant 
Carles de la Ràpita, una subvenció per al desenvolupament de plans de foment 
territorial de turisme per a la creació d’una xarxa d’autocaravanes comarcal 
“Montsià Territori camper” per un import total de 364.133,35 €. 
Els ajuntaments que conformen el Consell d’Alcaldes del Montsià opinen que 
aquesta xarxa comarcal potenciarà unes zones que, tractades només a nivell 
local, tindrien menys atractiu turístic i que a la vegada servirà per impulsar 
itineraris i llocs d’interès turístic, per la qual cosa creuen adient i oportú sol·licitar 
una subvenció a l’empara de l’esmentada Resolució ARP/2198/2017 destinada a 
l’esmentat projecte de creació d’una xarxa d’autocaravanes comarcal “Montsià, 
Territori Camper”. 
En data 4 d’octubre de 2017 el Consell d’Alcaldes del Montsià va acordar demanar 
al Ple d’aquest consell comarcal que sol·liciti una subvenció a l’empara de la 
RESOLUCIÓ ARP/2198/2017, per a la creació d’una xarxa d’autocaravanes 
comarcal “Montsià Territori Camper”, així mateix en data 9 d’octubre també se’n va 
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donar compte a la comissió informativa de Promoció Econòmica. 
Per tot això, que el Ple del Consell Comarcal del Montsià aprova, per unanimitat, 
sol·licitar un ajut al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en 
el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, 
Operació 19.2 Leader destinada a la creació d’una xarxa d’autocaravanes 
comarcal “Montsià Territori Camper”, per un import total de 364.133,35 €. 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
 
PRIMER. Acollir-se l’Ajuntament de Santa Bàrbara a la participació en el projecte 
de la creació d’una xarxa d’autocaravanes comarcal “Montsià Territori Camper”. 
SEGON. Donar trasllat  aquest acord al Consell Comarcal del Montsià. 

 
h) Aprovació, si s’escau, adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 

2018 
 

Atès l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Tarragona, 
Girona i Lleida, han presentat el Pla Agrupat de Formació Contínua de les 
Administracions Públiques (AFCAP), amb la col·laboració dels consells comarcals de la 
demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions Obreres (CC.OO), 
de la Unió General de Treballadors (UGT), i Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSI-F), amb la finalitat d’obtenir recursos per a la formació del personal 
funcionari i laboral dels ens locals. 
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara es ve acollint al Pla de Formació Contínua durant 
les darreres edicions i vist que les entitats del Pla continuen amb la convocatòria per 
aquest any 2018. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Adherir-nos al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2018.   
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 

 
i) Aprovació, si s’escau, segona certificació de l’obra “Remodelació d’un tram del 

carrer de la Victòria Fase I – Etapa C” 
 

Vista la Certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase 
I – Etapa C”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de cinquanta-quatre mil 
set-cents vint-i-vuit euros amb trenta-cinc cèntims (54.728,35 €), i un cop fetes les 
comprovacions per part dels serveis tècnics municipals. 
Atenent que l’obra està inclosa en el programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal 
anualitat 2017. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la 
Victòria Fase I – Etapa C”, per un import de 54.728,35 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona Serveis 
d’Assistència Municipal Actuacions Integrals al Territori i Cooperació i a intervenció de 
fons. 

 
7. Torn obert de paraula. 
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No n’hi ha. 

 
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les vint hores 
i deu minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 


