
Ajuntament de 
Santa Bàrbara 

 

1  

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 15 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 15 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 01-02-2018. 

 

2. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 

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

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

 
5. Aprovació, si s’escau, sol·licitud de formulació d’atribució de subvenció al Pla d’Acció Municipal 

(PAM) 
 

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  01-02-2018. 
 

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. 4 per un import de vint-i-tres mil tres-cents 
cinquanta-nou euros amb dotze cèntims (23.359,12 €) i que comença amb la de L. M. Ll., 
corresponent a sudaderes monitors parc infantil de Nadal, per import de 179,08 € i finalitza amb 
la de Beauty by Dia, SAU, corresponent a aigua destilada, per import de 3,78 €. 
 

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: 
 
 J. M. E G., llicència municipal per construcció de magatzem agrícola, al Pol. 13 parcel·la 186. 

Exp. 15/2018. 
 

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

Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al quart 
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 1.552,00 €. 
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 1.210,35 €. 
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació aprovada. 

 
5. Aprovació, si s’escau, sol·licitud de formulació d’atribució de subvenció al Pla d’Acció 

Municipal (PAM) 
 
Atenent que el Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 27 d’octubre de 2017, va 
aprovar inicialment les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 
2017 (PAM) de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori, del Servei d’Assistència Municipal. 
Atenent que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 12 de gener de 
2018, de convocatòria de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2018. 
Atenent que la convocatòria inclou els Programes següents: 

 Programa d’Inversions. 

 Programa de despeses corrents. 

 Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció dels ens locals. 
A la vista de l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la formulació de la sol·licitud d’atribució de subvenció per a les actuacions 
següents: 
PAM – Programa d’inversions: 
 

Any Actuació Pressupost Subvenció 
PAM 

Aportació 
municipal 

 
2018 

 
Remodelació del carrer Aire 1a Fase 

 
330.000,00 

 
151.449,00 

 
178.551,00 

 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària per a 
l’efectivitat dels presents acords. 
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6. Peticions varies. 
 
a) A. Q. M. 

 
Vist  el recurs de reposició presentat pel Sr. A. Q. M., amb número de registre d’entrada 
257/2018, contra la liquidació de l’ICIO i de la taxa de Llicències Urbanístiques de la llicència 
d’obres exp. 77/2016 per legalització de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer 
Major, 46, 1a., 2a. i sota coberta. 
Atenent que el pressupost presentat pel Sr. A. Q. M. era erroni, essent el pressupost de la 
distribució interior de l’habitatge segons els mòduls aprovats per les Ordenances Municipals el de 
34.544,00 €. 
Per tot l’exposat i a la vista de l’informe emès pel tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar el recurs de reposició presentat contra la liquidació de l’ICIO i de la taxa de 
Llicències Urbanístiques de la llicència d’obres exp. 77/2016. 
SEGON. Aprovar la liquidació de l’ICIO i de la taxa de Llicències Urbanístiques corresponent a 
l’expedient d’obres núm. 77/2016, d’acord amb el pressupost aportat. 
TERCER. Donar trasllat del present acord al recurrent i a intervenció. 
 

b) L. P. A. 
 
Vista la petició presentada per la Sra. L. P. A., en la que  sol·licita el pagament de l’aportació 
municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals 2018 “La Mar de Dolç” 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de la 
carrossa abans esmentada per als Carnavals 2018. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

c) N. G. G. 
 

Vista la petició presentada per la Sra. N. G. G., en la que  sol·licita el pagament de l’aportació 
municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals 2018 “Acampe qui 
Pugui” 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de la 
carrossa abans esmentada per als Carnavals 2018. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

   
d) R. M. M. 

 
Vista la petició presentada per la Sra. R. M. M. , en la que  sol·licita el pagament de l’aportació 
municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals 2018 “De tot Cor” 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de la 
carrossa abans esmentada per als Carnavals 2018. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

e) T. B. S. 
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Atesa la petició presentada per la Sra. T. B. S., en la que sol·licita el canvi de titularitat del dret 
funerari del  nínxol núm. 928, que actualment figura a nom de la Sra. F. S. V., a favor de la 
peticionària per defunció de la titular i per 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. 928 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. 
 

7. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, Pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica (FTTH) 

  
Vist el Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica (FTTH) presentat  per l’operadora MASMOVIL 
BROAD BAND, SAU, redactat pel despatx d’enginyeria BEE INGENIERÍA Y SOLUCIONES. 
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 Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica (FTTH) presentat per 
l’operadora MASMOVIL BROAD BAND, SAU, redactat pel despatx d’enginyeria BEE 
INGENIERÍA Y SOLUCIONES. 
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de vint 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 l’e-Tauler de la Corporació. 
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap al·legació o 
reclamació el Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica (FTTH) esdevindrà definitivament 
aprovat. 

 

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

Atesa la necessitat de procedir a la reparació del rellotge del campanar 
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 del servei de reparació del rellotge del campanar d’aquest 
municipi, el Sr. F. G. J. per un import de 968,00 € IVA  inclòs. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

c) 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. 
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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 per canvi de municipi de residència del/de la menor, a com a 
usuaris/àries  del Centre Obert “L’Oliveta” amb efectes del dia 12 de gener de 2018, 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”. 
 

d) 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. 

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

Atenent que el Sr. J. E. G. Ll.,  té pendent de pagament a l’ajuntament de Santa Bàrbara, els 
conceptes següents: 

 Ocupació de la via públic amb taules i cadires  exercici 2017, per un import de 75,06 € 
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. E. G. Ll., la factura següent: 
1A/2018 de data 05/02/2018, per un import de 242,00 € 
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. E. G. 
Ll, per la quantitat equivalent del deute mantingut pel Sr. J. E. G. Ll., amb la hisenda municipal, 
per un import de 75,06 € restant un crèdit al seu favor de 166,94 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al Sr. J. E. G. Ll.. 
 

f) Aprovació, si s’escau, contracte de gestió del servei de l’Escola Municipal de Música 
 
Atenent que l’ajuntament de Santa Bàrbara és titular del servei de l’Escola Municipal de Música 
Germans Arasa “Los Flarets”. 
Atenent que l’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i humans necessaris per poder  
prestar el servei de forma directa. 
Atenent la necessitat de procedir a la contractació del servei per al curs escolar 2017-2018 i 
tenint en compte que al municipi existeix la societat Unió Musical Jaume Balmes que disposa 
dels mitjans i professorat adient per la correcta prestació del servei municipal. 
Atenent que l’article 138.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per 
RDL 3/2011, de 14 de novembre, estableix la possibilitat de formalitzar contractes menors de 
gestió de serveis quan el seu import anual no superi el 18.000,00 euros. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER Adjudicar el contracte per a la gestió servei de l’Escola Municipal de Música Germans 
Arasa “Los Flarets” a la societat Unió Musical Jaume Balmes per al curs escolar 2017-2018, per 
un import total de 18.000,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària. 

 
g) Aprovació, si s’escau, finiment de contracte de serveis 

 
Atenent que la mercantil Cardiosos Global Protection, SL, ve desenvolupant la prestació del 
servei integral de Cardioprotecció en el municipi mitjançant desfibril·ladors externs 
semiautomàtics.  
Atenent que la formalització del contracte es va signar pel Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara i l’adjudicatària Cardiosos Global Protection, SL, en data 24 de maig de 2014. 
Atenent que el d’acord amb la clàusula vuitena el contracte tindrà una durada de quatre anys a 
comptar des de la data de la signatura del mateix. 
Atenent que el contracte anterior està subjecte a la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
Atenent que l’article 223.h) del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic preveu l’extinció dels contractes 
regulats per aquesta, entre d’altres pel compliment del seu termini. 
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Donar per finalitzat amb data 23 de maig de 2018, el contracte menor de serveis per 
la prestació del servei de integral de Cardioprotecció en el municipi mitjançant desfibril·ladors 
externs semiautomàtics, formalitzat amb la mercantil Cardiosos Global Protection, SL, per 
haver-se complit el termini per al qual fou realitzat. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària. 
 

h) Aprovació, si s’escau, incorporació al Registre Públic de Contractes 
 

Atenent que d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (disposició addicional vuitena) i l’Ordre VEH/172/2017, de 25 de 
juliol, d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del 
Sobre digital (art. 2.2), els ens que integren l'Administració local catalana han d’informar a la 
PSCP els contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals. 
Per la seva banda, l’art. 334 en relació amb l’art. 53 del Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP), aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
determina que tots el òrgans de contractació del sector públic han de donar publicitat a través 
d’internet i més concretament, a través del perfil del contractant (integrat dins de la PSCP), a les 
convocatòries de licitacions, els seus resultats i quanta informació es consideri rellevant sobre  
els contractes que celebrin. 
En aquesta línia, la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 
estableix específicament en el seu art. 347, l’obligació dels òrgans de contractació de les 
Administracions locals de publicar en el perfil del contractant allotjat en una Plataforma de 
contractació pública (en el cas de Catalunya, la PSCP), la convocatòria de totes les licitacions i 
els seus resultats. 
Atès que la publicació d’anuncis i d’altra informació en el perfil del contractant, només produirà 
efectes legals quan aquest estigui allotjat en l’esmentada Plataforma (art. 347.5 LCSP). 
Vist que la no publicació de la informació sobre els contractes formalitzats i els que estan en 
licitació o en altres fases contractuals en el perfil del contractant allotjat en la Plataforma de 
contractació pública, pot arribar a ser constitutiva d’una infracció molt greu (art. 77.1.a de la Llei 
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19/2014) i causa de nul·litat de ple dret dels contractes celebrats (art. 39.2.c) de la nova LCSP). 
En compliment dels arts. 334.5 TRLCSP, 347.3 LCSP i 4.3 Ordre VEH/172/2017, la PSCP està 
sindicada amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l’Estat, el que permet que la 
informació publicada a la PSCP es publiqui també a la Plataforma estatal i viceversa. 
 
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
 
Sol·licitar l’alta en el Registre Públic de Contractes de Catalunya, ja que amb l’alta a la PSCP 
(que inclou, entre d’altres, el perfil de contractant), el nostre Ajuntament donarà compliment a 
les previsions de la Llei 19/2014, el TRLCSP i a la nova LCSP, en el moment de la seva entrada 
en vigor (9 de març de 2018). 

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

 
Atès que la plantilla dels treballadors de l’ajuntament de Santa Bàrbara, d’acord amb el sol·licitat 
per la Regidoria de Personal han presentat sol·licitud de vacances corresponents a l’any 2018. 
Atès que per part de la Regidoria de Personal d’aquest Ajuntament s’han valorat les sol·licituds 
presentades i tenint en compte les necessitats de cada departament. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. 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 i que consta a 
l’expedient com Annex I. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als treballadors de la plantilla d’aquest Ajuntament. 

 
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 deu 
minuts, de tot el tractat jo la Secretària acctal. 

 
Vist i plau 

 L’Alcalde, 


