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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 1 de febrer 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 i trenta minuts del dia 1 de febrer 
de 2018, 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 
 

 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 11-01-2018. 

 

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, relació Plusvàlues. 

 
6. Peticions varies. 
 
7. Assumptes diversos. 

 
8. Torn obert de paraula. 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data  11-01-2018. 
 

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. 3 per un import de trenta-vuit mil seixanta-quatre 
euros amb quaranta-vuit cèntims (38.064,48 €) i que comença amb la d’Orona, S COOP., 
corresponent a revisió ascensor Smartcentre 1r. trimestre 2018, per import de 166,36 € i finalitza 
amb la de CaixaBank, SA, corresponent a comissió T.P.V. gener 2018, per import de 25,41 €. 
 

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: 
 
 A. A. C., llicència municipal per canvi de coberta amb modificació d’estructura, al carrer Major 

núm. 239. Exp. 06/2018. 
 D. L. M., llicència municipal per reforma local per destinar-lo a local comercial, al carrer Major 

núm. 54. Exp. 09/2018. 
 Endesa Distribución Eléctrica, SLU, llicència municipal per estesa de línia aèria de baixa 

tensió per nou subministrament, al pol. 9 parc. 154. Exp. 11/2018. 
 Endesa Distribución Eléctrica, SLU, llicència municipal per estesa de línia subterrània de baixa 

tensió, al carrer Mestral parcel·la 7 del Polígon Industrial Barranc de Lledó. 12/2018. 
 

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: 
 
 J. R. H., al carrer Aire núm. 30, 1r., 1a. 
 

5. Aprovació, si s’escau, relació Plusvàlues. 
 

Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al tercer 
trimestre de l’any 2017, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, presentada per un import de 2.793,14 €. 
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana, presentada per un import de 876,10 €. 
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació aprovada. 
 

6. Aprovació, si s’escau, Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions 
a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la realització de programes i 
activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i tradicionals. 
 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les Bases Específiques reguladores per a la 
concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la realització 
de programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i 
tradicionals. 
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Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del present 
acord. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment es Bases Específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la realització de 
programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i 
tradicionals, que figuren incloses a l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de vint dies, als efectes 
de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí 
oficial de la Província i a l’e-tauler de la Corporació. 
 

7. Peticions varies. 
 
a) 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 3.000 €, 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. 
 

b) M. M. A. G. 
 

Atesa la petició presentada per la Sra. M. M. A. G., en la que sol·licita el canvi de titularitat del 
dret funerari del  nínxol núm. 414, que actualment figura a nom del Sr. J. A. i F., a favor de la 
peticionària per defunció del titular ser hereva universal, 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. 414 a favor de la 
peticionària, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

   
c) C. B. A. 

 
Vista la petició presentada per la Sra. C. B. A. en la que exposa que és hereva del seu avi Sr. J. 
A. i F. de l’immoble situat al carrer Major núm. 131, sense que poder fer en aquests moments 
l’acceptació de l’herència, per la qual cosa, sol·licita una pròrroga en el pagament de l’Impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Concedir la pròrroga sol·licitada per al  pagament de l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, corresponent a l’immoble situat al carrer Major núm. 
131. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i al departament de plusvàlues. 
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8. Assumptes diversos. 

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

disminució 
 
Vist l’escrit presentat pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 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 dels següents 
peticionaris: 
Sr. L. J. O. G. 
Sra. M. A. M. R.  
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials. 

 

b) 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 
del municipi. 
Atenent que l’empresa Publicacions Grup Turismedia, SL, és una empresa de comunicació amb 
objecte social definit en els seus estatuts, i que s’ajusten a les necessitats de l’Ajuntament. 
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 difusió i promoció de les fires, 
festes i esdeveniments organitzats i promoguts per l’Ajuntament durant l’any 2018 i  que consta a 
l’annex, amb l’empresa Publicacions Grup Turismedia, SL, d’acord amb el contracte presentat i 
que consta a l’expedient com Annex I, per un import  de 425,00 € 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. 
 

c) Aprovació, si s’escau, conveni de cessió d’ús puntual d’un espai a l’Hotel d’Entitats entre 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i la Unió de Pagesos de Catalunya 
 
Atès que la Unió de Pagesos de Catalunya té entre els seus objectius la formació en l’activitat 
professional, per la millora de la capacitat professional dels pagesos i pageses, segons article 
2.3 dels seus estatuts. 
Atès que en virtut de l’article 2.5 dels Estatuts de la Unió de Pagesos, per a la consecució dels 
seus objectius, aquesta podrà col·laborar o associar-se amb altres entitats o institucions, 
públiques o privades, que coincideixin total o parcialment amb els objectius definits en els 
estatuts, per tal d’exercir aquesta col·laboració es podran formalitzar els corresponents 
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convenis o associacions. 
Vist que l’ ajuntament  de Santa Bàrbara té en propietat el següent local: 
 Hotel d’Entitats, situat al  carrer Ametller, 18 
 
Atès que la Unió de Pagesos de Catalunya desitja poder disposar puntualment d’un espai dins 
de l’edifici abans esmentat per a la realització de cursos. 
Vist que ambdues parts mostren el seu interès de col·laborar mútuament. 
Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en que es puguin 
dur a terme en el municipi cursos de formació en l’activitat professional, per la millora de la 
capacitat professional dels pagesos i pageses. 
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 cessió d’ús puntual d’un espai a l’Hotel d’Entitats entre 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i la Unió de Pagesos de Catalunya. 

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, o persona que 
legalment el substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat. 
 

d) Aprovació, si s’escau, Contractació verificació protecció externa de la instal·lació de 
parallamps de l’escola Jaume Balmes. 

 
Atesa la necessitat de dur a terme el servei de verificació anual de les instal·lacions de 
parallamps ubicades al col·legi Jaume Balmes i a l’edifici de l’Ajuntament, d’acord amb la 
Normativa UNE 21 186:2011, UNE-EN 62.305, Codi Tècnic de l’Edificació SUA08, Reglament 
de Baixa Tensió BT-18, i de mínima seguretat. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. La Contractació del servei de verificació anual de les instal·lacions de parallamps 
ubicades al col·legi Jaume Balmes i a l’edifici de l’Ajuntament, amb l’empresa INGESCO per un 
import anual de 293,82 € IVA no inclòs. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa INGESCO.  

 
e) Aprovació, si s’escau, addenda econòmica per a l’any 2017 al Conveni marc entre el 

Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social. 

 
Atès que d’acord amb les clàusules segona i quarta del Conveni marc entre el Consell Comarcal 
del Montsià i l’ajuntament de Santa en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social s’ha presentat addenda econòmica per a l’any 2017 al Conveni marc abans 
esmentat. 
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  l’addenda econòmica per a l’any 2017 del Conveni marc entre el Consell 
Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social. 
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SEGON Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura de l’addenda 
econòmica aprovada. 
 

f) Aprovació, si s’escau, Gratificacions col·laboradors audiovisuals 
 
Presentada la proposta pel Sr. Regidor de Cultura, de les gratificacions per als col·laboradors en 
la sala d’aparells audiovisuals de l’Smartcentre, durant el període d’octubre de 2017 a desembre 
de 2017. 
Atès que durant els darrers any es bé gratificant als col·laboradors per aquesta tasca, 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la concessió de gratificacions a la col·laboradora següent: 

 
 R .B. C.,    19,75 h.    a 5,00 € 98,75 € 

 
TOTAL A PAGAR   98,75 € 
  

SEGON. Donar trasllat del present acord a la col·laboradora esmentada i a intervenció de fons. 
 

g) Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Santa Bàrbara, i 
Formació i Treball, Empresa d’Inserció, S.L.U., pel desenvolupament del “Projecte 
integral de recollida, selecció i valorització de roba usada del municipi” 

 
Atès que Formació i Treball, forma part del PROYECTO COMUN TEXTIL de CÀRITAS 
ESPAÑOLA, participa de ple dret en aquest Projecte i col·labora amb Càritas Diocesana de 
Tortosa en el desenvolupament del mateix en l’àmbit diocesà. 
Atès que tant Formació i Treball com el Proyecto Común Textil tenen com a objectiu la creació de 
llocs de treball d’inserció sociolaboral mitjançant la correcta gestió del residu tèxtil. 
Atès que Formació i Treball, com a membre de Roba Amiga hi participa de ple dret en el Programa 
Roba Amiga. 

Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en la 
ubicació de contenidors per a la recollida de roba usada al seu 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 l’ajuntament de Santa Bàrbara, i Formació i 
Treball, Empresa d’Inserció, S.L.U., pel desenvolupament del “projecte integral de recollida, 
selecció i valorització de roba usada del municipi”. 

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, o persona que 
legalment el substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat. 

 
h) Aprovació, si s’escau, anul·lació 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 Doctor 
Cid i Torta núm. 9 baixos 3a, d’aquest municipi de Santa Bàrbara, en el que apareix a com a 
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subjecte passiu la Sra. M. T. G. M., quan en realitat l’esmentat immoble és propietat de la 
mercantil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA des del passat 28 de juny de 2016. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni de l’exercici 2017 corresponent a la taxa per 
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer 
Doctor Cid i Torta núm. 9 baixos 3a., del municipi de Santa Bàrbara a nom de la Sra. M. T. G. 
M.. 
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per conservació del clavegueram i recollida 
domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer Doctor Cid i Torta núm. 9 baixos 3a., del 
municipi de Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2017 a nom la mercantil Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 
 

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 de tot 
el tractat jo la Secretària acctal. 
 

Vist i plau 
 L’Alcalde, 


