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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 1 de març 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 març 
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 15-02-2018. 

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

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

 

4. Peticions varies. 
 
5. Assumptes diversos. 

 
6. Torn obert de paraula. 

 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 15-02-2018. 

 
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. 6 per un import de trenta-tres mil sis-cents 
seixanta euros amb vint-i-un cèntims (33.660,21 €) i que comença amb la d’Endesa Energia, 
SAU, corresponent a energia elèctrica Smartcentre gener, per import de 2.258,44 € i finalitza 
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amb la de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, corresponent a despeses postals 
gener, per import de 185,28 €. 

 

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: 

 
 P. R. A., llicència municipal per arranjament de coberta amb modificació d’estructura, al carrer 

Metge Coto i Garcia núm. 57. Exp. 20/2018. 
 

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: 

 

 S. B. M. Exp. 51/2017. 
 

4. 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) Càritas Parroquial 
 

Vista la petició presentada pel secretari de Càritas Parroquial, en la que demana l’aportació 
anual per poder atendre ajuts d’emergència. 
La Regidora de Serveis Social proposa als membres de la Junta de Govern Local, la concessió 
de l’aportació benèfica de 1.000,00 € en concepte d’ajuts d’emergència de l’exercici 2018. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. La concessió de l’aportació benèfica de 1.000,00 € a l’entitat municipal Càritas 
Parroquial per a atendre ajuts d’urgència de l’exercici 2018. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Càritas Parroquial, i a intervenció de fons. 

 

c) E. R.V. 
 

Vista  la  petició  presentada  pel Sr.  E. R. V., en   la que sol·licita el pagament de l’aportació 
municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals 2018 “Generació 12” 
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) Associació Colla Gegantera i Dolçainera de Santa Bàrbara 
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Vista la petició presentada pel President de la Cola Gegantera i Dolçainera de Santa Bàrbara, en 
la que demanen una aportació econòmica per fer front a les despeses de la contractació de la 
pòlissa d’assegurança. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una aportació econòmica per un import de 131,63 €, per fer front a les 
despeses de la contractació de la pòlissa d’assegurança. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al President de la Cola Gegantera i Dolçainera de  
Santa Bàrbara i a intervenció de fons. 

 

5. Assumptes diversos. 

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

disminució 
 

Vist l’escrit presentat per la Sra. H. J. E. A, 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 de H. J. E. A. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials. 

 

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

Atesa la necessitat de disposar dels aixecaments topogràfics dels carrers Mossèn Joan 
Baptista Sales i La Parra d’aquest municipi per tal de poder redactar els corresponents 
projectes tècnics. 
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, 
unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació del servei de redacció dels aixecaments topogràfics dels 
carrers Mossèn Joan Baptista Sales i La Parra d’aquest municipi, amb l’enginyer tècnic 
agrícola Sr. J. P. R. per un import de 1.100,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 

 

c) Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i la 
plataforma digital Surtdecasa.cat 

 
Atès que “Surtdecasa.cat” és una plataforma digital amb vocació de ser un referent en la 
informació cultural i d’oci de les Terres de l’Ebre. Un mitjà modern i professional que, d’una 
banda, vol donar veu a les propostes culturals del territori i per l’altra, dinamitzar i impulsar 
noves iniciatives. 
Atès que un dels objectius prioritaris de “Surtdecasa.cat”, és oferir una agenda el més completa 
i exhaustiva possible de totes les activitats culturals que es realitzen a les Terres de l’Ebre, a 
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través de la plataforma digital 
Atès que la difusió de l’agenda cultural, turística i d’oci del municipi de Santa Bàrbara a través 
d’una plataforma digital única, és una prioritat per a la projecció del municipi tant a les Terres de 
l’Ebre com a la resta de Catalunya. 
Atès que Surtdecasa.cat té l’objectiu de ser una agenda cultural exhaustiva dels 52 municipis 
que integren les Terres de l’Ebre. 
Atès que existeix un buit quant a la comunicació cultural a les Terres de l’Ebre que 
Surtdecasa.cat ha vingut a omplir. 
Atès que l’entorn, la història, els costums i la vida cultural de les Terres de l’Ebre són una via de 
promoció i projecció turística que, d’una manera sostenible, poden oferir un futur millor a la seva 
població. 
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb la plataforma digital Surtdecasa.cat i 
aquest Ajuntament, per tal de donar difusió a les activitats socials, culturals, esportives i de 
lleure 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. 
Atès l’evident interès que per al conjunt del municipi representa la difusió de les activitats 
culturals del municipi a través de l’agenda de “Surtdecasa.cat”. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb la plataforma digital 
Surtdecasa.cat i aquest Ajuntament, per tal de donar difusió a les activitats socials, culturals, 
esportives i de lleure del municipi. 
SEGON. Aprovar la contractació Bàsica anual d’acord amb el pressupost presentat i per un 
import de 660,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del conveni 
aprovat. 

 

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

Atesa la necessitat de contractar la prestació del Servei de socorrisme de les Piscines 
municipals per a l’estiu 2018, d’acord al que estableix la Llei 31/95, de 8 de novembre. 
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 d’un contracte menor 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 de socorrisme de les Piscines municipals per a 
l’estiu 2018, d’acord al que estableix la Llei 31/95, de 8 de novembre amb el Sr. J. M. S. B., per 
un import de 12.000,00 € IVA inclòs. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
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e) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 

Atesa la necessitat de contractar la prestació del Servei de monitoratge per als cursos de 
natació de les Piscines municipals per a l’estiu 2018, d’acord al que estableix la Llei 31/95, de 8 
de novembre. 
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 d’un contracte menor 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 de monitoratge per als cursos de natació de les 
Piscines municipals per a l’estiu 2018, d’acord al que estableix la Llei 31/95, de 8 de novembre 
amb el Sr. J. M. S. B., per un import de 15.500,00 € IVA inclòs. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 

 

f) 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 2015. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Admetre com a usuari/ària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al 
contracte als següents usuaris: 
C. T. R., amb DNI núm. 4005***** 
J. M. N., amb DNI núm. 4009***** 
M. M. C. A., amb DNI núm. 4005***** 
P. G. S., amb DNI núm. 3999***** 
M. C. G. S. C., amb DNI núm. 4005***** 

 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal. 

 

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

Atesa la necessitat de procedir a la substitució de la gespa artificial d’una pista de tennis del 
poliesportiu municipal. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article 6 
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 les obres de substitució de la gespa artificial d’una pista de 
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tennis del poliesportiu municipal, per un import total de 13.642,99 € IVA inclòs, amb la mercantil 
Sports FEVI, SL. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 

 

h) Aprovació, si s’escau, abonament cànon 
 

Atès que per acord adoptat en sessió duta a terme el passat 29 de novembre de 2001 pel Ple de la 
Corporació, es va aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i 
l’Associació de Famílies amb disminuïts psíquics de la Comarca del Montsià – A. P. A. S. A. 
Atès que en virtut de l’acord abans esmentat en data 30 de novembre de 2001 es va signar el 
conveni de col·laboració abans esmentat. 
Atès que la clàusula primera del conveni signat estableix que l’ajuntament de Santa Bàrbara abonarà 
a l’Associació de Famílies amb disminuïts psíquics de la Comarca del Montsià – A. P. A. S. A, en 
concepte de col·laboració en la tasca social i educativa que aquesta entitat està realitzant envers les 
persones amb retard mental de la Comarca del Montsià la quantitat de 751,27 €, actualitzades 
segons l’IPC interanual. 
La Junta de Govern Local, er unan imitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Abonar a l’Associació de Famílies amb disminuïts psíquics de la Comarca del Montsià – A. 
P. A. S. A, la quantitat de 892,00 €, en concepte de col·laboració en la tasca social i educativa que 
aquesta entitat està realitzant envers les persones amb retard mental de la Comarca del Montsià, 
corresponent a l’anualitat 2016. 
SEGON. Abonar a l’Associació de Famílies amb disminuïts psíquics de la Comarca del Montsià – A. 
P. A. S. A, la quantitat de 892,00 €, en concepte de col·laboració en la tasca social i educativa que 
aquesta entitat està realitzant envers les persones amb retard mental de la Comarca del Montsià, 
corresponent a l’anualitat 2017. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a de col·laboració en la tasca social i educativa que 
aquesta entitat està realitzant envers les persones amb retard mental de la Comarca del Montsià i a 
intervenció de fons. 

 

i) Aprovació, si s’escau, Moció de suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT el 
dia 8 de març 

 
Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han colpejat 
amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les persones amb una 
situació prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A Catalunya les dones són el 52% de 
la població en edat de treballar i, en canvi, no arriben a ser la meitat de la població activa. 
En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la masculina, això 
vol dir que l’actual mercat de treball segueix discriminant les dones. 
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria de les 
persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps parcial obligat; 
pateixen contractació temporal en massa, la seva jornada està en molts casos desregulada i 
són, per tant, protagonistes principals de la precarietat. 
Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre dones i 
homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que, teòricament, en una 
jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues hores sense cobrar-les. Una bretxa salarial 
que afecta més les ocupacions de menys retribució, en què arriba a ser de més del 37%. 
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la meitat tenen 
ingressos inferiors als 18.160 euros anyals. 
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la manca 
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de justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca un dels valors 
centrals de la societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van ser assassinades per la seva 
parella o ex-parella home, hi va haver 17.513 denúncies per violència masclista i 4.209 ordres 
de protecció. L’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses és una de les situacions 
més esteses però a la vegada més ocultes en l’àmbit laboral. 
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura entre 
dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la desvalorització 
social dels sectors laborals feminitzats. 
S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la sostenibilitat. 
Un sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de vida per a les dones. Cal 
que les dones tinguin més poder econòmic a les dones, element estratègic per a la reducció de 
la pobresa. 
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat! 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 

1. Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia 8 

de març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a 

les places i portes dels ajuntaments. 

2. Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del dia 8 

de març. 

3. Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder 

adquisitiu, especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI. 

4. Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir la 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els 

assetjaments sexuals. 

5. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l’aprovació d’una 

llei transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre dones i 

homes al nostre país. 

6. Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre el 

treball decent per les treballadores i treballadors de la llar). 

7. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la 

priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: dependència, 

salut, educació i criança. 

8. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i exigir 

la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere amb una 

dotació pressupostària real. 

j) . Aprovació, si s’escau, contracte menor de subministrament 
 

Atesa la necessitat de procedir a la substitució de gronxadors infantils a les piscines municipals. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article 9 
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 subministrament de dos gronxadors (molla tractor i molla 
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ambulància) per les piscines municipals, per un import total de 1.006,84 € IVA inclòs, amb la 
mercantil Sports FEVI, SL. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament 

 

k) Adjudicació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 

Atesa la necessitat d’encarregar la redacció del projecte tècnic per l’execució de les obres 
“Rotonda encreuament Passeig de la Generalitat i Carretera de la Galera”. 
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 consistent en la redacció del Projecte tècnic per 
l’execució de les obres “Rotonda encreuament Passeig de la Generalitat i Carretera de la 
Galera”, per un import de 1.500,00 € més la quota corresponent d’IVA amb el despatx 
d’arquitectura V. Moreso Arquitectura i Disseny, SLPU. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 

Ajuntament. 

 
6. 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 cinc 
minuts, de tot el tractat jo la Secretàriaacctal. 

 

Vist i plau 
L’Alcalde, 


