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 ACTA 
 

De la sessió extraordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 14 de 
desembre 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 14 de desembre de 2017, per celebrar Sessió Extraordinària 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 
 

 També assisteix: Sr. Joan Abella Calduch 
 

Secretària acctal. de la Corporació:  Sra. Isabel Verge Caballé 

 

Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 30-11-2017. 
 
2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 
 
3. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 

 
4. Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona. 

 
5. Aprovació, si s’escau, Calendari de pagament voluntari per a l’exercici 2018. 

 
6. Peticions vàries. 

 
7. Assumptes diversos. 

 
8. Torn obert de paraula. 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data  30-11-2017. 

 
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat. 
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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. 35 per un import de cent vint-i-
sis mil seixanta-vuit euros amb vint-i-sis cèntims (126.068,26 €) i que comença amb la de 
Sant Ribas, corresponent a material reparació carrers, per import de 14,94 € i finalitza 
amb la de Construcciones 3G, SA, corresponent a la 3a certificació d’obres “Arranjament 
del carrer Pagesia”, per import de 56.909,46 €. 

 
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: 
 

 R. C. A., llicència municipal per distribució interior d’habitatge amb modificació 
d’estructura, al carrer Balears núm. 13. Exp. 68/2017. 

 
4. Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2017, pel qual 
s’aprova l’atorgament de subvencions del Programa extraordinari de suport als centres del 
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal curs 2016-2017. 
Vista que la quantitat a percebre pel beneficiari és el resultat d’aplicar com a màxim, el 
mòdul de 875 euros per cada alumne equivalent. 
Atenent que entre les entitats beneficiàries de les subvencions figura l'Ajuntament de 
Santa Bàrbara amb un ajut de 26.985,00 € com a titular de la llar d’infants “Les 
Beceroles”. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció de 26.985,00 € concedida per la Diputació de Tarragona, 
dins el Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de 
titularitat municipal curs 2016-2017, per a la llar d’infants municipal “Les Beceroles”. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura de la 
documentació necessària per a l'efectivitat dels presents acords. 

 
5. Aprovació, si s’escau, Calendari de pagament voluntari per a l’exercici 2018. 

 
Vista la proposta presentada per Base Gestió d’Ingressos Locals de Calendari de 
pagament en voluntari per a l’exercici 2018. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el calendari proposat següent: 
 

IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL 

CONCEPTE PERÍODE PROPOSAT 2018 

010 -  IAE 27/07/2018 – 28/09/2018 

500 - IBI URBÀ 27/04/2018 – 29/06/2018 

501 - IBI RÚSTICA 27/04/2018 – 29/06/2018 

600 - IMP. VEHICLES TRAC. MEC. 29/03/2018 – 31/05/2018 

500 - IBI URBÀ 31/08/2018 – 31/10/2018 
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ALTRES INGRESSOS PÚBLICS DE MERITAMENT ANUAL 

CONCEPTE SUBCONCEPTES PERÍODE PROPOSAT 2017 

100-Taxes  Preus 
Públics 

550 - CLAVEGUERAM 
551-CLAVEGUERAM LOC. 
COMERCIALS 
560- ESCOMBRARIES 
561-ESCOMBRARIES LOCALS 

 
 

29/06/2018 – 31/08/2018 

840-Cons. 
Cementiri 

840- CONS. CEMENTIRI 29/06/2018 – 31/08/2018 

 
SEGON. Donar trasllat del present acord a BASE Gestió Ingressos Locals. 

 
6. Peticions varies. 

 
a) Àrea Esport, SCP 

 
Vista la petició presentada per la mercantil Àrea Esports, SCP, en la que exposa que el 
passat 2 de desembre es va celbarar el sopar de la Gala del Pàdel de les Terres de 
l’Ebre, que previ al sopar i al saló de la Fila Ampostina es va celebrar l’entrega de premis 
als millors jugadors de la temporada. 
El Club Tennis La Plana, club pioner a les nostres terres del món del pàdel, té una gran 
cantera de jugadors que també estan premiats com a alguns dels millors de les Terres de 
l’Ebre, per aquest motiu demanen suport econòmic per a poder col·laborar en la compra 
de trofeus. 
Per tot l’eposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aportar l’import de 150,00 € per a ajudar a fer front a les despeses de compra 
de trofeus. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

7. Assumptes diversos. 

 
a) Aprovació, si s’escau, modificació contracte  “Arranjament del carrer Aragó” 

 
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 6 d’abril de 
2017, aprovà l’expedient de contractació mitjançant procediment obert per l’obra 
“Arranjament del carrer Aragó”, amb un pressupost d’execució per contracta de 
238.091,57 €. 
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 15 de juny 
de 2017, va adjudicar el contacte per a l’execució de l’obra “Arranjament del carrer Aragó” 
a l’empresa Servidel, SLU, per un preu de 194.361,72 € IVA inclòs. 
La direcció tècnica de l’obra informa que la modificació del projecte resulta de l’augment 
d’amidaments de partides d’obra que ja figuraven en el projecte el que representa un 
increment del 10,00% del pressupost d’execució per contracta, el que és igual a 
19.436,08 € IVA inclòs. 
La modificació del projecte comporta la necessitat de modificar el contracte esmentat. 
El darrer paràgraf de l’article 234.3 del TRLCSP determina: “Tot i això, podran introduir-se 
variacions sense necessitat de prèvia aprovació quan aquestes consisteixin en l’alteració 
en el número d’unitats realment executades sobre les previstes en les medicions del 
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projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per 100 
del preu primitiu del contracte.” 
L’article 99.3 del RDL 3/2011, determina la necessitat de procedir a complementar la 
garantia en casos de modificacions contractuals que suposin una variació en el preu del 
contracte en el termini de 15 dies comptats des de la data en que es notifiqui al 
contractista l’acord de modificació. Complement de garantia que serà per un import del 
5% de l’import de la modificació del contracte, exclòs IVA. 
La modificació de contracte ha de formalitzar-se d’acord amb el que estableix l’article 156 
del RDL 3/2011. 
La clàusula 22 del plec de clàusules econòmiques, administratives reguladores del 
contracte faculta l’Ajuntament per modificar el contracte per raons d’interès públic. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la modificació del contracte per l’execució de l’obra “Arranjament del 
carrer Aragó" en els termes següents: 
• Import de la modificació del contracte per augment d’unitats d’obra realment executades 
respecte les previstes inicialment en el projecte: 19.436,08 €., IVA inclòs. 
SEGON. Requerir a l’adjudicatària, per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents al de la notificació del present acord, procedeixi a complementar la garantia 
definitiva, per un import de 803,14 €. 
TERCER. Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de quinze dies, comptats a 
partir de la recepció de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura de 
la modificació del contracte. 
QUART. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del contracte, Direcció tècnica 
de l’obra i 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 
l'Alcalde de data 18 de juny de 2016. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER.  Admetre com a usuària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al 
contracte al següent usuària: 
R. R. P. amb DNI núm. 40056**** 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal. 
 

c) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució 

 
Vist l’escrit presentat pel Sr. J. S. C., 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: 
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PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de J. S. C. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials. 
 

d) Sol·licitud de baixa al Centre Obert “L’Oliveta” 
  
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 7 de setembre de 2006 
el Reglament municipal regulador del règim de funcionament del Centre Obert “l’Oliveta”. 
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que la baixa del centre 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 
l'Alcalde de data 18 de juny de 2015. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER.  Donar de baixa administrativa com a usuaris/àries  del Centre Obert “L’Oliveta” amb 
efectes del dia 1 de desembre de 2017, la relació de xiquets/es que figuren com a Annex I al 
present. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre Obert “L’Oliveta”. 
 

e) 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. 
 

f) Acceptació, si s’escau,  adjudicació vehicle  
 

Atès que el 4 d’octubre de 2017 l’agència Catalana de l’Aigua va procedir a comunicar a tots 
els Ajuntament de Catalunya, Consells comarcals i al Conselh d’Aran, l’anunci de l’oferta 
d’alienació mitjançant adjudicació directa d’un parc mòbil que per raó del seu ús i el transcurs 
del temps precisa ser renovat. 
Atenent que durant el període de presentació d’ofertes l’Ajuntament de Santa Bàrbara va 
presentar una oferta per diferents vehicles. 
Vista la Resolució d’1 de desembre de 2017 , en la que es disposa que un cop finalitzat el 
període de presentació d’ofertes i un cop valorades les mateixes en base als criteris 
establerts i informats al mateix anunci de l’oferta, s’ha adjudicat a l’ajuntament de Santa 
Bàrbara el següent vehicle i per l’import ofertat: 
NISSAN XTRAIL Matrícula 28**FZM import d’adjudicació 2.001,00 €. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Ingressar l’import de l’adjudicació a favor de l’agència Catalana de l’Aigua. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons. 
 

g) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 
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Atès que durant la realització de la XXI Fira de l’Oli Novell, els Cítrics i el Comerç els Srs. 
L. M. P. i R. A.R. P., han realitzat les tasques de control i accés al pàrquing  dels 
expositors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 150,00 € a la Sra. L. M. P. 
SEGON. Aprovar l’aportació econòmica de 100,00 € al Sr. R. A. R. P. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i als beneficiaris. 
 

h) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica a l’Hospital Comarcal d’Amposta 
 
Atès que l’Hospital Comarcal d’Amposta a partir del mes de novembre ha posat en 
funcionament el nou servei de rehabilitació a l’edifici de serveis socials, per a la qual cosa 
s’ha hagut d’adquirir l’equipament per tal de dur a terme el servei de rehabilitació. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 7.000,00 € a l’Hospial Comarcal d’Amposta 
per a l’adquisició de l’equipament necessari per dur a terme el servei de rehabilitació. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons. 
 

i) Aprovació, si s’escau, vacances personal de l’ajuntament 
 

Atès que per acord de la Junta de Govern Local es van aprovar els períodes de vacances 
sol·licitades per la plantilla dels treballadors d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració 
efectuada per la Regidoria de Personal. 
Atenent que diversos treballadors han presentat recurs degut a errors en els períodes 
aprovats 
Atès que per part de la Regidoria de Personal d’aquest Ajuntament s’han valorat les 
rectificacions proposades i tenint en compte les necessitats de cada departament. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Rectificar els períodes de vacances sol·licitades per la plantilla dels treballadors 
d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració efectuada per la Regidoria de Personal i 
que consta a l’expedient com Annex I. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als treballadors de la plantilla d’aquest 
Ajuntament que han presentat recurs. 

  
j) Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Montsià i els Ajuntaments de la comarca del Montsià amb menys de 20.000 
habitants en matèria de po lítiques de joventut, en el marc del contracte programa 
 
El Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb la signatura de l’addenda al Contracte 
Programa 2016-2019, de data 24 d’octubre de 2017 i, a partir d’aquesta anualitat, esdevé 
l’interlocutor per al finançament dels projectes relacionats en l’àmbit de la joventut. És en 
aquesta anualitat on s’incorpora amb caràcter definitiu el finançament dels ajuntaments de 
menys de 20.000 habitants, que fins al 2016 es gestionava mitjançant una convocatòria 
de subvencions anuals. 
S’ha establert al Contracte Programa que el Consell Comarcal del Montsià ha de 
subscriure amb cadascun dels municipis inclosos al contracte programa un conveni que 
contingui, com a mínim les condicions que figuren en el Contracte Programa. 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, en 
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l’àmbit municipal es descriuen les actuacions complementàries que s’han de 
desenvolupar en matèria de joventut per a la implementació de polítiques de joventut des 
de la proximitat. 
D’acord amb l’article 14, de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, a 
escala supramunicipal se centra l’assistència i cooperació als municipis, que han de 
vetllar perquè en llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat 
homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels 
ajuntaments, que es materialitzarà amb el projecte de la Xarxa de Serveis d’Informació 
Juvenil « Montsià Jove ». 

Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en participar 
en el projecte pels beneficis que pot comportar per als joves del municipi. 
Atès que els 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. 
La Junta  de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de polítiques de Joventut, en el marc del 
contracte programa. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, o persona que legalment el 
substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat. 

 
k) Aprovació, si s’escau, bonificacions tributàries 

 
Atès que durant els dies 17, 18 i 19 de novembre es va dur a terme la XXI edició de la 
Fira de l’Oli Niovell, els cítrics i el Comerç. 
Atenent el de disposa l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb barraques, casetes de venda, espectacles, 
atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic, en el que s’estableix que s’aplicarà una bonificació 
del 5% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli a aquells subjectes passius que de 
forma ininterrompuda i continuada durant més de cinc anys, hagin participat a la Fira de 
l’Oli. A partir del desè any, la bonificació serà del 10%. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aplicar una bonificació del 5% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli  
aquells subjectes passius que de forma ininterrompuda i continuada durant més de cinc 
anys han participat a la Fira de l’Oli i que figuren a l’Annex I. 
SEGON. Aplicar una bonificació del 10% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli  
aquells subjectes passius que de forma ininterrompuda i continuada durant més de deu 
anys han participat a la Fira de l’Oli que figuren a l’Annex II. 
TERCER. Donar trasllat a intervenció de fons i als beneficiaris. 
 

l) Aprovació, si s’escau, adquisició directa finca qualificada en part com a sòl 
urbanitzable DR-3 i en part com a sòl no urbanitzable 
 
Vist l'expedient instruït per l'adquisició directa d’una finca qualificada en part com a sòl 
urbanitzable DR-3 i en part com a sòl no urbanitzable propietat del Sr. V. F. N., situada al 
terme  de Santa Bàrbara. 
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Atès que la finca a adquirir han estat valorada pels serveis tècnics municipals en 34.500,00 
€. 
Atès que el valor d'adquisició de la finca no supera el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost municipal. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'adquisició directa al Sr. V. F. N., per un preu de TRENTA-QUATRE 
MIL CINC-CENTS EUROS (34.500,00 €) de la finca situada al terme de Santa Bàrbara, 
amb la descripció següent: “Parcel·la de terreny situada al terme de Santa Bàrbara, 
partida Hereu o Eximeno, amb una superfície segons escriptura de seixanta-cinc àrees i 
setanta centiàrees; i segons cadastre de 5.835,00 m2. Confronta: nord J. F. A. 
(actualment A. M. F. C.)  i sud, M. V. (actualment Fr. R. A. C. i E. D. D.); oest, P. E. A. 
(actualment A. M. F. C. i C. G.  E.; est, J. F. A. (actualment Ajuntament de Santa Bàrbara i 
M. A. A. A.)”. Inscrita al Registre de la Propietat d’Amposta-1, al volum 3.729, foli 122, 
finca número 7.544/A, està qualificada en part com a sòl urbanitzable DR-3 i en part com 
a sòl no urbanitzable. 
Li pertany per compra a M. C. Q. B.,  segons resulta de l'escriptura atorgada davant el 
Notari, Fr. J. F.G., el dia 7 de maig de 2004. 
Referència cadastral: 8005305BF8180E000*** i 43140A02000071000***. 
SEGON. Les despeses derivades de la compravenda, inclòs l'Impost municipal sobre 
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana cas que es devengui, seran de 
càrrec de l'Ajuntament. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per tal que en nom i 
representació de l'Ajuntament signi l'escriptura pública corresponent. 
 

8. Torn obert de paraula. 
 

No n’hi ha. 
 

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

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 


