Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 15 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 15 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: 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 01-03-2018.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació
mitjançant el Programa Treball i Formació 2017.
5. Peticions varies.
6. Assumptes diversos.
7. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
La Sra. Secretària informa als membres de la Corporació en la Junta de Govern Local de data 11 de
gener de 2018 en l’apartat: “ 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:
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 Ll. P. E. Exp. 13/2014.”, hi ha un error material, per la qual cosa i d’acord amb l’art. 109.2 de
la Llei 39/2015, de 2 d’octubre de 2015, en que s’estableix que les Administracions Públiques
podran, rectificar en qualsevol moments d’ofici els errors materials existents en els seus actes, es
procedeix a la rectificació de l’acord adoptat en el sentit següent:
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. 55/2017.

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 01-03-2018.
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. 7 per un import de seixanta-un mil sis-cents
noranta-sis euros amb quatre cèntims (61.696,04 €) i que comença amb la d’BS Informàtica, SL
corresponent a Absis migració del sistema al nou servidor, per import de 574,75 € i finalitza amb
la de Corporación Alimemntária Guissona, SA, corresponent a productes alimentaris centre
obert, per import de 12,78 €.
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. C. C., llicència municipal per unió de dos magatzems existents i substitució de coberta amb
modificació d’estructura, al Polígon 20 parcel·la 19. Exp. 23/2018.
Devolució de la fiança d’obres:
En aquest moments el Sr. Alcalde abandona la sessió de la Junta de Govern Local.
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:





J. M. C.V. Exp. 82/2015.
J. Cl. A. Exp. 33/2017.
U. F. P. M. Exp. 18/2018.
A. Bl. F.. Exp. 21/2018.

En aquest moments el Sr. Alcalde es reincorpora a la sessió de la Junta de Govern Local.
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4. Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació
mitjançant el Programa Treball i Formació 2017.
Atès que el Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb l’Ordre TSF/296/2016 i la Resolució
TSF/2162/2017, va sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) una subvenció per a la
realització del Programa Treball i Formació en les línies següents:
 PANP (6 i 12): persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o
subsidi i preferentment més grans de 45 anys.
 PRMI (6 i 12): persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció.
 DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les
contractacions tenen una durada de 12 mesos.
 COOR: accions de coordinació i suport tècnic.
Atès que d’acord amb l’annex 2 de l’esmentada Resolució la distribució territorial dels contractes
de treball preassignats per línia és la següent:

PANP
PRMI
DONA
COOR

MUNICIPI
Santa Bàrbara

Durada:
6 mesos
13
4

PANP 6
mesos
1 peó

Durada 12
mesos
6
1
4
1
PANP 12
mesos
1 peó

PRMI 6
mesos
1 peó

TOTAL
19
5
4
1
PRMI 12
mesos

DONA 12
mesos

TOTAL
3

El projecte d’experiència laboral presentat al programa fou “ Pla de manteniment d’equipaments
culturals, esportius, socials i d’oci de la comarca del Montsià.”
Aquest Pla, conforme a base 5 de l’ordre TSF/296/2016, contempla accions que tenen la
consideració de supralocals, i estan dintre de les competències que te atribuïdes el Consell
Comarcal.
El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya, disposa al seu art. 28.1 b), que correspon als Consell
Comarcals, Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats
dels municipis.
Amb aquest programa el que pretén el Consell Comarcal del Montsià, es cooperar en la
realització d’obres i la prestació de serveis, que no pot portar a terme directament els municipis
de forma individual.
Tot i el caràcter estrictament comarcal del projecte, aquest es desenvoluparà en espais o
instal·lacions dels municipis de la comarca.
Atès que segons les bases reguladores d’aquesta Ordre, les entitats beneficiàries d’aquests ajuts
han de desenvolupar dos tipus d’accions a les persones destinatàries del Programa: accions
d’experiència laboral i accions formatives.
Atès que les accions formatives van adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa
professionalitzadora per part dels participants i és obligatòria per a tots/es ells/es. Aquestes
accions formatives, a efectes de subvenció tindran una durada, mínima de 80 hores i màxima de
120 hores. L’acció formativa ha de ser impartida durant el contracte de treball i els mòduls
formatius que s’imparteixin han de correspondre obligatòriament a formació vinculada a certificat
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de professionalitat i han de ser impartits per un centre acreditat i homologat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Atenent que en data 7 de desembre de 2017 el Consell Comarcal del Montsià ha rebut la
resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya, per la qual se’ns atorga:
Línia PANP Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur no perceptores de
prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment més grans de 45 anys.
- Expedient: 2017-PANP-6-SPOO-00088: 127.736,90 €
- Expedient: 2017-PANP-12-SPOO-00088: 115.184,40 €
Línia PRMI Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda
mínima d’inserció.
- Expedient: 2017-PRMI-6-SPOO-00088: 39.269,60 €
- Expedient: 2017-PRMI-12-SPOO-00088: 19.197,40 €
Línia DONA Treball i Formació per a dones en situació d’atur
- Expedient: 2017-DONA-12-SPOO-00088: 76.858,90 €
Línia COOR Coordinació i suport tècnic
- Expedient: 2017-COOR-12-SPOO-00088: 28.000€
Atenent que les tasques a executar pels treballadors d’aquest programa de Treball i Formació es
realitzaran en cadascun dels municipis implicats. La direcció, el seguiment i la supervisió de les
persones treballadores és a càrrec del Consell Comarcal del Montsià.
Atenent que d’acord amb el projecte presentat al SOC les tasques a desenvolupar pel Programa
de Treball i Formació “Pla de manteniment d’equipaments culturals, esportius, socials i d’oci de la
comarca del Montsià” té com a finalitat donar sortida a necessitats integrades als diferents espais
i equipaments locals. Es tractaria de tasques que, puntualment, els municipis externalitzen a
empreses privades, per tant no tenen un caràcter estructural i tenen un caràcter marcadament
social. Aquestes serien:
Treballs de manteniment d’edificis, instal·lacions... detectant aquells punts de major necessitat
d’actuació i que puguin representar un perill per a les persones usuàries.
Treballs de pintura i revestiments en espais que ho necessitin.
Treballs de manteniment neteja i arranjament de jardins i zones verdes dels municipis i dels seus
voltants.
Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en participar en el
projecte pels beneficis que pot comportar per a les persones del municipi en situació d’atur.
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 la inclusió i execució del projecte “Pla de manteniment d’equipaments
culturals, esportius, socials i d’oci de la comarca del Montsià” promogut pel Consell Comarcal del
Montsià dintre del seu marc d’actuació. Comprometre’n nos a fer-nos càrrec l’Ajuntament de totes
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aquelles despeses que no vinguin finançades pel SOC, i despeses de gestió per un import total
màxim de 3.972,95 €, apart de possibles despeses per baixes laborals que no es troben incloses
en la subvenció.
Municipi
2 peons
PANP6

Núm. Treballadors línia x (cost no subvencionat+ 5% gestió)
1 peó
993,24 €
1 neteja
1.530,78 €
1.986,48 €
PRMI6
DONA

Total
3.972,95 €

SEGON. Donar trasllat del Conveni aprovat al Consell Comarcal del Montsià.
5. Peticions varies.
a) R. A. R.
Vista la petició presentada per la Sra. R. A. R., en la que sol·licita el pagament de l’aportació
municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals 2018 “A gatameus”
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.
b) D. R. C.
Vista la petició presentada pel Sr. D. R. C., en la que sol·licita el pagament de l’aportació
municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals 2018 “Joventut
Planera”
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 al peticionari i a intervenció de fons.
c) S. Ll. S.
Vista la petició presentada per la Sra. S. Ll. S., en la que sol·licita el pagament de l’aportació
municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals 2018 “Bebés a
domicili”
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) I. F. V.
Vista la petició presentada per la Sra. I. F. V., titular de l’activitat situada al carrer Major núm. 20,
en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una terrassa d’estiu a la vorera del carrer Roger
de Llúria núm. 1.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació de la terrassa sol·licitada, sempre i quan no
dificultí el pas de vianants.
SEGON. La concessió d’aquest permís no permet que per a la instal·lació de l’esmentada
terrassa es clavi cap element a terra.
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TERCER. La liquidació de les taxes municipals corresponents.
QUART. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
e) 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.
f) L’AMPA Jaume Balmes
Vista la petició presentada per la Presidenta de l’AMPA Jaume Balmes, en que sol·licita permís
per a la utilització de l’edifici de l’escola Jaume Balmes per dur a terme els propers dies 26, 27 i
28 de març el Campus “Els Pirates de la Plana”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir permís per a utilitzar les instal·lacions de l’escola Jaume Balmes per a la
realització del Campus “Els Pirates de la Plana” els dies 26, 27 i 28 de març.
SEGON, Donar trasllat del present acord a la peticionària i a la direcció del centre escolar.
6. Assumptes diversos.
a) Aprovació inicial projecte per l’obtenció de llicència municipal d’activitats en sòl no
urbanitzable
Vist l’expedient incoat a petició del Sr. J. A. C. C., ha demanat a aquesta Alcaldia sol·licitud de
llicència municipal d’obres per realitzar, en sòl no urbanitzable l’actuació següent: construcció
d’un magatzem agrícola en planta baixa per a ús particular, a emplaçar al polígon 20 parcel·les
19 i 122 del terme municipal de Santa Bàrbara, segons projecte tècnic redactat per l’enginyer
tècnic agrícola G.T. B.
Atenent que s’ha donat trasllat de l’expedient als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, concretament al Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Atenent que dels organismes abans esmentats han emès el seu informe en el termini d'un mes
que els hi atorga l'article 57.1.d) del Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès que la sol·licitud abans esmentada ha estat exposada al públic sense que contra la mateixa
s’hagin presentat cap mena d’al·legació o reclamació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte per a l’obtenció de llicència municipal d’obres per
realitzar, en sòl no urbanitzable l’actuació següent: construcció d’un magatzem agrícola en
planta baixa per a ús agrícola, a emplaçar al polígon 20 parcel·les 19 i 122 del terme municipal.
SEGON. Donar trasllat de la sol·licitud abans esmentada, als Serveis Territorials d’Urbanisme a
les Terres de l’Ebre.
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b) 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:
Sra. A. F. A.
Sra. R. M. C. E.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.
c) Aprovació, si s’escau, compensació de deute
Atenent que el Sr. J. M. S. B. té pendent de pagament a l’ajuntament de Santa Bàrbara, els
conceptes següents:
 Cànon Pavelló exercici 2017, per un import de 731,87 €
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. M. S. B., la factura següent:
A81 de data 01/02/2018, per un import de 1.500,00 €
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, es
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb el Sr. J. M. S.
B., per la quantitat equivalent del deute mantingut pel Sr. J. M. S. B., amb la hisenda municipal,
per un import de 731,87 € restant un crèdit al seu favor de 768,13 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Sr. J. M. S. B..
d) Aprovació, si s’escau, ajut d’urgència social
Vista la sol·licitud d’ajuts 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 i II, en relació a les sol·licituds
presentades.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar les quantitats sol·licitades en les peticions presentades d’ajuts 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, 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
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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.
f) Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i la Fundació
Privada Gentis
Atès que la Fundació Privada Gentis promou la creació d’accions, programes i serveis que actuïn
directament sobre al inserció i formació ocupacional de persones en risc, majoritàriament a través
de convocatòries i programes amb finançament públic, entre d’altres el Departament d’Empresa i
Ocupació, SOC i Departament de Benestar i Família. També col·labora amb la Fundació La
Caixa, en el seu programa per a la Inserció Laboral de col·lectius de risc INCORPORA.
Atès que la Fundació Privada Gentis és una entitat sense ànim de lucre que el seu objectiu
principal és promoure la millora de la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social i
que per aconseguir-ho estableix dinàmiques de col·laboració i coordinació amb altres entitats i/o
administracions públiques per tal de maximitzar les recursos que hi ha al territori.
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara està interessat que en el municipi s’hi desenvolupin
serveis d'intermediació laboral que afavoreixin a col·lectius en risc d’exclusió social, especialment
joves.
Vist el conveni de col·laboració a signar entre aquest Ajuntament i la Fundació Privada Gentis,
per tal que s’hi desenvolupin serveis d'intermediació laboral que afavoreixin a col·lectius en risc
d’exclusió social, especialment joves.
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 que s’hi desenvolupin serveis
d'intermediació laboral que afavoreixin a col·lectius en risc d’exclusió social, especialment joves.
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 la Fundació
Privada Gentis, per tal que s’hi desenvolupin serveis d'intermediació laboral que afavoreixin a
col·lectius en risc d’exclusió social, especialment joves.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del conveni
aprovat.
7. 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,
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