Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió extraordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 11 de gener de
2018.
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 del dia 11 de gener de 2018, 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: Sra. Laia Pla Coto
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 28-12-2017.
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. Aprovació, si s’escau, Bases XXVII concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.
6. Aprovació, si s’escau, projecte bàsic i executiu “Arranjament del carrer Hostal del Frares”.
7. Peticions varies.
8. Assumptes diversos.
9. Torn obert de paraula.
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 28-12-2017.
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. 39 per un import de vuitanta-nou mil nou-cents
vint-i-dos euros amb vuitanta-tres cèntims (89.922,83 €) i que comença amb la d’Abelló
Assessors, SL, corresponent a assessoria desembre, per import de 490,66 € i finalitza amb la
d’Excavacions Vives Anguera, SL, corresponent a la 4a certificació d’obres “Remodelació d’un
tram del carrer de la Vctòria Fase I –Etapa C”, per import de 17.090,77 €.
Vista la relació de factures amb assignació pressupostària, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat aprovar la relació de factures núm. 40 per un import de dos mil cinc-cents cinquantados euros amb catorze cèntims (2.552,14 €) i que comença amb la de Marc March Mayo,
corresponent a assistència sessions 2n., semestre 2017, per import de 842,20 € i finalitza amb
la de Javier Boqué Piñol, corresponent a assistència sessions 2n., semestre 2017, per import de
842,20 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
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:









Ll. P. E. Exp. 13/2014.
C. F. R. G. Exp. 45/2017.
M. I. M. M. Exp. 52/2017.
J. L. M. C. Exp. 56/2017.
A. L. Ú. Exp. 60/2017.
E. T. R. Exp. 64/2017.
GM Servei Tècnic Reparador. Exp. 66/2017.
J. J. B. C. Exp. 70/2017.

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:


I. A. L., al carrer Constitució núm. 54.
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5. Aprovació, si s’escau, Bases XXVII concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.
Atès que el proper mes d’abril i maig, com ja ve essent habitual es celebraran les Jornades
Culturals dins de les quals es celebren el Concurs premi Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara i el Concurs Literari Rogeli Farnós (de caràcter escolar i local).
Atès que està previst convocar el XXVII Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, en
aquesta edició els premis que es convoquen en aquesta edició seran:
Premi de Narrativa, dotat amb 300,00 €, i donat per l’Ajuntament, a un relat curt d’una extensió
mínima de 15 pàgines de tema lliure; i un accèssit de caràcter local de 60 €, donat per
l’Ajuntament.
El termini d’admissió dels originals acabarà el divendres 16 de març de 2018, a les tretze hores,
i s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les bases presentades.
6. Aprovació, si s’escau, projecte bàsic i executiu “Arranjament del carrer Hostal del Frares”.
Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Arranjament del carrer Hostal dels
Frares”, redactat pel despatx d’arquitectura mésquearquitectura, SCP, amb un pressupost
d’execució per contracta de 307.332,15 €.
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres
“Arranjament del carrer Hostal dels Frares”, redactat pel despatx d’arquitectura
mésquearquitectura, SCP, amb un pressupost d’execució per contracta de 307.332,15 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de trenta dies,
als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per oportunes, mitjançant
edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació.
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap al·legació o
reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat.
7. Peticions varies.
a)

Associació de poetes “Poemes al Vent”
Vist l’escrit presentat per l’Associació de Poetes “Poemes al Vent”, en el que exposa que són un
grup de gent de les Terres de l’Ebre i del Matarranya que es van unir per crear una associació
de poetes amb l’afany de difondre la poesia a les nostres terres, i que durant la realització de
les XXVI Jornades Cultural van realitzar la presentació del seu segon llibre de poemes
col·lectiu, per la qual cosa demanen una ajut econòmic per fer front a les despeses de
publicació del 2n. llibre de poemes col·lectiu.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 100,00 € per ajudar a fer front a les despeses de
publicació del 3r. llibre de poemes col·lectiu.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a la peticionària.
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b) M. C. V.
Vista la sol·licitud presentada per M. C. V., de la que es desprèn que ha presentat directament a
BASE Gestió d’Ingressos instància en la que demana l’ampliació del termini de
fraccionament/ajornament per fer efectives la liquidació de l’expedient executiu núm.
2012/73318, que li ha generat l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària segons el qual:
Supòsit de fet:
De la informació facilitada per Base Gestió d’Ingressos es desprenen les següents dades:
OFICINA: 32 AMPOSTA
TITULAR: C. V. M.
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: Expedient executiu núm. 2012/73318
Atès que l’interessada demana:
- El fraccionament mensual del deute en 36 quotes d’igual quantia.
Per tot l'exposat i en base el següents fonaments de dret:
Llei 58/2003 General Tributària.
Art. 65 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 82.2.b) - Dispensa de garantir l'ajornament i/o fraccionament.
RD 939/2005 Reglament General de Recaptació.
Art. 44 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 50 - Dispensa de garanties en ajornaments i fraccionaments.
Art. 53 - Càlcul d'interessos en aplaçaments i fraccionaments.
Llei 39/2010 General Pressupostària.
DA 17ª. - Interès legal del diner.
Atès que la senyora M. C. V.l, presentat instància adreçada a Base - Gestió d'Ingressos per ser
l'entitat a la què l'Ajuntament de Santa Bàrbara té delegada la gestió recaptatòria d'aquests
tributs.
Vist l’informe de Secretària en el que s’informa que no hi ha cap impediment per a la concessió
de l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament sol·licitat.
Amb tot l'indicat i tenint en compte que la competència recaptatòria la té per acord de delegació,
Base - Gestió d'Ingressos la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
acords:
PRIMER. Acceptar l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament de pagament de
l’expedient executiu núm. 2012/73318.
SEGON. Traslladar l'acord a BASE - Gestió d'Ingressos per a què procedeixi a executar-lo.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’interessat i oficina de gestió tributària.
c)

M. C. S. M.
Vista la petició presentada per la Sra. M. C. S. M. en la que sol·licita l’adquisició del dret funerari
del nínxol núm. 99 bloc A del Cementiri municipal.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 99 bloc A, a favor de la
peticionària, l’expedició del títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
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d) T. G. M.
Atesa la renuncia presentada per la Sra. T. G. M., titular del dret funerari del nínxol núm. 747
del cementiri municipal a favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
PRIMER.- Acceptar la renuncia a la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 747 del cementiri
municipal quedant de titularitat municipal, sense que s’hagi d’abonar quantitat de cap mena al
renunciant.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la renúnciant.
e)

J. G. F.
Atesa la renuncia presentada pel Sr. J. G. F., com a hereu del titular del dret funerari del nínxol
núm. 415, del Cementiri municipal per defunció del mateix, a favor de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Acceptar la renuncia a la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 415 del Cementiri
municipal quedant de titularitat municipal, sense que s’hagin d’abonar quantitat de cap mena els
renunciants.
SEGON. Donar trasllat del present acord al renunciant.

f)

J. G. F.
Atesa la petició presentada pel Sr. J. G. F., en la que sol·licita el canvi de titularitat del dret
funerari del nínxol núm. 190, que actualment figura a nom del Sr. J. G. M., a favor dels seus
fills M. T. i J. G. G., per defunció del titular i per renúncia del peticionari hereu universal de
l’actual titular, i l’expedició de nou títol.
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 190 a favor dels Srs.
M. T. i J. G. G., l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.

g) J. L. M. A.
Vista la petició presentada pel Sr. J. L. M. A. en la que exposa que és titular d’una targeta
d’aparcament per a persones amb disminució per mobilitat reduïda i que d’acord amb el de
disposa l’article 5.d) del Decret 97/202, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les
persones amb mobilitat reduïda, sol·licita la reserva d’una plaça d’aparcament en front del seu
domicili, per mitjà d’una senyal grafiada de forma horitzontal, que reprodueixi el símbol
d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament per a persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat acorda:
PRIMER. Encarregar al cap de la brigada que pinte la reserva d’una plaça d’aparcament en
front del domicili del sol·licitant, al carrer Girona núm. 28, per mitjà d’una senyal grafiada de
forma horitzontal, que reprodueixi el símbol d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament
per a persones amb disminució.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a l’encarregat de la brigada municipal.
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h) Club de Futbol Santa Bàrbara
Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que demanen
una bestreta de la subvenció corresponent a l’any 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una bestreta per un import de 4.000 €, a compte de la subvenció del 2018.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i a
intervenció de fons.
i)

President de la Penya Amics dels Cavalls
Atesa la petició presentada pel president de la Penya Amics dels Cavalls, en la que demana
una bestreta a compte de la subvenció de l’any 2018, per a fer front a les despeses de
l’organització dels diferents actes que es duen a terme amb la sortida dels carruatges i els
cavalls de muntura.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una bestreta a compte de la subvenció de l’any 2018, per a fer front de les
despeses ocasionades per l’organització dels diferents actes que es duen a terme, per un
import de 300,00 €
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.

8. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atenent que l’Ajuntament de Santa Bàrbara està interessat en rebre la prestació dels serveis
integrals de la mercantil A.S.P.A, SLU que es dedica de forma professional, entre altres
activitats, a la prestació de serveis integrals a empreses que exploten emissores de
radiodifusió, televisió i audiovisuals, que inclouen l'equipament maquinari i el programari
necessari, així com el suport tècnic i manteniment del mateix i d'altres equips propietat de
l’Ajuntament.
Atenent que la mercantil A.S.P.A, SLU per a la prestació del servei compta amb mitjans
tècnics i humans que li permeten l'exercici d'aquestes activitats amb els millors estàndards de
qualitat exigits pel mercat nacional i internacional.
Atenent que l’Ajuntament de Santa Bàrbara està interessat en rebre d’A.S.P.A., SLU la
prestació dels serveis integrals que presta i que es detallen en l’annex I del present contracte.
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.
Atès el que disposa l’article 20 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 de la prestació dels serveis integrals d’equipaments informàtics,
amb la mercantil A.S.P.A., SLU d’acord amb les condicions econòmiques que figuren a l’Annex III
del present contracte.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
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b) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de procedir a la contractació d’una xaranga per a la realització dels actes de
Carnaval 2017.
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 procedir a la formalització de diversos contractes menors de serveis, 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 de xaranga per a la realització dels actes de Carnaval 2017,
amb la xaranga Agrupació Musical Estrella Band, per un import de 677,60 € IVA inclòs.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del contracte
corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del servei i a intervenció de fons
d’aquest Ajuntament.
c) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara d’acord a la Llei 6/1985 reguladora de Bases de Règim
Local, és competent en matèria de promoció turística i comercial, de la cultura, el lleure i l’esport
de la ciutat.
Atenent que l’empresa Televisió Teveon Ebre S.L. és una empresa de comunicació amb objecte
social definit en els seus estatuts, i que s’ajusten a les necessitats de l’Ajuntament.
Atenent que l’empresa Televisió Teveon Ebre, S.L., és productora de continguts i gestora
comercial del canal de televisió Canal 21 Ebre, amb els continguts d’informatius, cultura, lleure,
turisme, esport, comerç, així com altres serveis d’interès pel ciutadà.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article 10 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització de diversos contractes menors de serveis, 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, consistents en la cobertura informativa que consta a
l’annex, amb l’empresa Televisió Teveon Ebre S.L, d’acord amb el contracte presentat i que consta
a l’expedient com Annex I, per un import de 3.000,00 € més la quota corresponent d’IVA.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del contracte
corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la adjudicatària del servei i a intervenció de fons
d’aquest Ajuntament.
d) Aprovació, si s’escau, vacances personal de l’ajuntament
Vista la sol·licitud de vacances presentada pel treballador d’aquest ajuntament Sr. J. R. C., per
al període que va des del dia 15 fins al 18 de gener.
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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 l’esmentat acord va estar notificat juntament amb el resum dels diversos temes
d’interès referents, entre d’altres, als permisos i vacances, en el qual es comunicava als
treballadors que com a màxim els assumptes personals, vacances i compensació d’hores
extraordinàries s’havien de gaudir fins la primera quinzena del mes de gener de l’any següent.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Denegar les vacances sol·licitades per estar fora de termini.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
e) Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració per a la realització d’actuacions de
desenvolupament econòmic local entre els municipis de Freginals, Godall, la Galera i
Masdenverge.
Atès que l’any 2008, l’ajuntament de la Galera, d’acord amb l’Ordre TRE/165/2008 de 15
d’abril, va sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya una subvenció en el marc de la
convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes i accions per a l’ocupació amb entitats
locals una subvenció per la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local per
al període 2008-2012.
Atès que, un cop aprovat el projecte per part del Servei d’Ocupació de Catalunya per al
període indicat, es va procedir a la signatura d’un conveni de col·laboració entre els
ajuntaments de Godall, la Galera, Masdenverge i Santa Bàrbara en el qual, entre altres,
s’especificava les tasques a desenvolupar per l’AODL, així com els percentatges de
dedicació a cada ens local i la part proporcional dels salaris i despeses de Seguretat Social
no coberts per la subvenció del SOC, equivalent al 75% del cost total, essent l’Ajuntament de
la Galera qui gestionava totes les accions de sol·licitud de subvenció, justificació,
contractació i gestió del projecte de desenvolupament econòmic local per al període de
contractació de l’agent d’ocupació i desenvolupament local.
Atès que a la signatura del conveni, es va acordar la contractació del Sr. E. R. V., amb NIF
núm. 78.582**** per realitzar i desenvolupar el projecte de desenvolupament econòmic
inclòs al corresponent pla de treball per al període abans esmentat.
Atès que, amb la finalització del projecte de l’AODL per al període 2008-2012, es va procedir
a la signatura d’un nou conveni en data 28 de novembre de 2012 per al proper període 20132017 en el qual va entrar també l’Ajuntament de Freginals. En aquest mateix conveni, es va
aprovar la continuïtat del mateix AODL, Sr. E. R. V. i es van redistribuir tant els horaris com
les despeses, les quals van passar a ser del 100% per als ajuntaments ja que, des del SOC,
es va finalitzar l’aportació proporcional subvencionada.
Atenent que, finalitzat el període 2013-2017, cal redactar i aprovar, si s’escau, un nou
conveni de col·laboració entre els cinc ajuntaments implicats, reorganitzant les tasques a
desenvolupar per l’agent i la distribució laboral i econòmica entre les parts implicades.
D’acord amb el projecte presentat als cinc ajuntaments, les principals línies estratègiques de
cara al futur seran:
-

Potenciació i diversificació de l’ocupació.
Creació d’un programa específic de turisme amb caràcter unitari i de qualitat.
Protecció del comerç local com a eina de revalorització dels municipis d’actuació.
Millora de l’oferta formativa a la zona.
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Atenent que l’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre les parts signants
dins de l’àmbit de les competències locals pròpies a fi i efecte de desenvolupar activitats
conjuntes en les àrees de promoció econòmica de les respectives poblacions.
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 per a la realització d’actuacions de
desenvolupament econòmic local entre els municipis de Freginals, Godall, la Galera i
Masdenverge.
SEGON. Aprovar l’aportació econòmica anual de 12.147,45 € per part de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara a l’Ajuntament de la Galera, corresponent al 45% dels costos totals de contractació.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, o persona que legalment el
substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat.
f) Aprovació, si s’escau, Programa d’Actes de la festivitat de Sant Antoni Abat
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Fires i Festes, per la celebració de la
festivitat de Sant Antoni Abat el proper dia 21 de gener de 2018.
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven.
g) Aprovació, si s’escau, Programa d’Actes i premis del Carnaval 2018
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria d’Esports, per la celebració del Carnaval
2018.
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven.
h) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que diversos joves del municipi han impulsat la creació de l’entitat anomenada “Associació
Joventut Planera” amb la finalitat de dinamitzar les activitats de la gent jove del poble.
Atenent que el tràmit administratiu corresponent a la inscripció de la constitució de l’associació
comporta unes despeses econòmiques.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 60,10 € corresponents la inscripció de l’associació
en el registre d’associacions del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a l’Associació Joventut Planera.
i)

Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que durant la celebració de les Jornades Nadalenques s’ha dut a terme l’acte de l’arribada
de l’Herald al parc infantil de Nadal per a recollir les cartes i els encàrrecs dels xiquets i xiquetes
del nostre poble tenien preparades per a ses Majestats els Reis Mags d’Orient.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 30,00 € al Sr. R. Fr. F. en concepte de presentació
de la’cte esmentat.
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SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i al beneficiari.
j)

Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei per dur a terme l’activitat física
adaptada al parc de salut.
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 procedir a la formalització de diversos contractes menors de serveis, 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 del servei per dur a terme l’activitat física adaptada al parc de
salut, d’acord amb el pressupost presentat, amb la Fundación Siel Bleu España, per un import
de 437,50 € IVA inclòs.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del contracte
corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del servei i a intervenció de fons
d’aquest Ajuntament.

9. 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 deu
minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal.
Vist i plau
L’Alcalde,
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