Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 2 d’octubre de 2014.
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
Joan Jordi Boronat Ferré, assistit per la Secretària acctal. Isabel Verge Caballé, essent les
dinou hores del dia 2 d’octubre de 2014, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de
Govern Local.

Assistents:


Alcalde:

Sr. Joan Jordi Boronat Ferré



Regidors:

Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Judit Lleixà Solà

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Isabel Verge Caballé

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 18-09-2014.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Aprovació, si s’escau, relació de Plusvàlues
5. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació pel procediment negociat sense
publicitat per la realització d eles obres “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria
Fase II – Etapa E”
6. Aprovació, si s’escau, transmissió de la concessió administrativa per a l’ús privatiu del
domini públic per a l’explotació del quiosc de propietat municipal per a la venda de
premsa periòdica, llaminadures i productes semblants
7. Peticions varies.
8. Assumptes diversos.
9. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 18-09-2014
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. 25 per un import de norantavuit mil vuit-cents nou euros amb quaranta-sis cèntims (98.809,46 €) i que comença amb
la de DACAME, SL, corresponent a pinça manual 200 kg. “PZC-L”, per import de 420,14
€ i finalitza amb la d’Instal·lacions Montsià, SL, corresponent a material xarxa reg
enjardinament Pg. Escoles, per import de 357,49 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per u
unanimitat, la concessió, i liquidació del tribut corresponent de les següents llicències
d’obres a:
 Endesa Distribución Eléctrica, SLU, llicència municipal per estesa de 15 mts de línia
aèria 0,6/1kV des del suport metàl·lic NA existent, situat al polígon 12, parcel·la 126
en línia del CT 21.508/ existent, fins a puntalet a instal·lar pel client al polígon 12,
parcel·la 35, afectant les esmentada parcel·la. Exp. 48/2014.
 Transformacions Agrícoles Martí , SL, llicència municipal per construcció de
magatzem agrícola, al polígon 9, parcel·la 99. Exp. 51/2014.
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:
 Sara Gisbert Ferré. Exp. 50/2013
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, la devolució de la fiança per runes a les següents llicències d’obres:
 Sara Gisbert Ferré. Exp. 50/2013
4. Aprovació, si s’escau, relació de Plusvàlues
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al
segon trimestre de l’any 2014, 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 7.674,15 €.
SEGON. Aprovar les autoliquidacions practicades per aquest Ajuntament per un import
de 1.286,97 €.
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació
aprovada.
5. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació pel procediment negociat sense
publicitat per la realització d eles obres “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase II – Etapa E”
Atesa la necessitat existent de contractar per procediment negociat sense publicitat les obres
"Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II – Etapa E".
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Vistos els informes de Secretaria i Interventora municipal de fons, en base a l’article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat per
la realització de les obres "Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II – Etapa
E".
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives particulars que
han de regir la contractació.
TERCER. Aprovar la despesa de 239.194,35 €., part amb càrrec a la partida 155*6190006
del pressupost de l’exercici 2014 i la resta amb càrrec a la partida corresponent del
pressupost de 2015 en haver estat declarada la plurianualitat de l’obra.
QUART. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, sol·licitant oferta a un mínim de
3 empreses capacitades per la realització del servei, atorgant-los un termini de 10 dies
naturals, comptats a partir de la recepció de la invitació per a prendre part en el
procediment licitatori, per presentar la seva oferta.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord als Departaments de Secretaria-Intervenció i
Obres i urbanisme.
6. Aprovació, si s’escau, transmissió de la concessió administrativa per a l’ús
privatiu del domini públic per a l’explotació del quiosc de propietat municipal per a
la venda de premsa periòdica, llaminadures i productes semblants
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 26 de juliol de 2012,
adoptà l'acord d'atorgament d’una concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini
públic per a l’explotació del quiosc de propietat municipal per a la venda de premsa
periòdica, llaminadures i productes semblants al Sr. Rufino Martín Bonfill per un cànon de
1.440,00 € anuals i per un termini de deu anys.
Atenent que les concessions per a l’ús privatiu del domini públic són transmissibles en
les mateixes condicions que han estat atorgades.
Vista la petició de transmissió de la concessió formulada pel seu titular en favor de la
Sra. Guadalupe Vilaubí Salvadó.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la transmissió en favor de la Sra. Guadalupe Vilaubí Salvadó de la
concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic per a l’explotació del quiosc
de propietat municipal per a la venda de premsa periòdica, llaminadures i productes
semblants.
SEGON. Determinar que el cànon de la concessió serà de 1.440,00 euros anuals i que
aquesta tindrà una durada de fins el dia 6 d’agost de 2022.
TERCER. Donar trasllat del present acord als interessats.
7. Peticions varies.
a) Maria Luisa Cid Caballé
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. Maria Luisa Cid Caballé, en el que
sol·licita l’anul·lació del rebut corresponent als rebuts de les taxes de brossa i
clavegueram de l’edifici situat al carrer Infància núm. 21, 1r., per no tractar-se d’un
habitatge que no reuneix les condicions d’habitabilitat.
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
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PRIMER. L’anul·lació del rebut corresponent a la taxa de brossa domiciliària i
clavegueram de l’edifici situat al carrer Infància núm. 21, 1r., per tractar-se d’un habitatge
que no reuneix les condicions d’habitabilitat, per a l’exercici 2015.
SEGON. Donar trasllat a la peticionària.
b) Nuria Arasa Roda
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. Nuria Arasa Roda, en que sol·licita la
devolució de la part proporcional del rebut corresponent a la taxa de recollida de brossa
domiciliària de l’edifici situat al carrer Metge Coto i Garcia núm. 14, per tractar-se d’un
magatzem i no d’un habitatge.
Vist l’informe emès al respecte pel Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, un cop
comprovada la situació al·legada, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La devolució de la part proporcional del rebut de recollida de brossa
domiciliària de l’edifici situat al carrer Metge Coto i Garcia núm. 14, per un import de
45,50 € i la rectificació per als anys posteriors. Sempre i quan en el moment de la
devolució aporti el rebut original.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
c) Estela Marín Gila
Vist l’escrit presentat per la Sra. Estela Marín Gila en la que exposa ha rebut notificació
de l’acord de rectificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de
data 3 d’abril de 2014, en el sentit d’aprovar-li la reducció d’un terç de la jornada laboral
per maternitat amb dret al 80% de les retribucions, des del 22 de maig de 2014 fins al 21
de maig de 2015.
Vist l’acord abans esmentat sol·licita la seva reincorporació al seu lloc de treball amb el
100% de la jornada a partir de l’1 d’octubre, renunciant a la reducció d’un terç de la
jornada laboral per maternitat amb dret al 80% de les retribucions, des del 22 de maig
de 2014 fins al 21 de maig de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Acceptar la renuncia presentada a la reducció d’un terç de la jornada laboral
per maternitat amb dret al 80% de les retribucions, des del 22 de maig de 2014 fins al 21
de maig de 2015.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a la Regidoria de Personal.
d) M. Francisca Mesas Fernández
Vist el recurs de reposició presentat per la Sra. M. Francisca Mesas Fernández, contra la
reclamació de l’import corresponent a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
corresponent als exercicis 2004 a 2014 del vehicle matrícula T-6920-B, ja que aquest
vehicle es va dipositar després d’un accident de trànsit en un desguàs fa més de 25
anys, i sense haver tramitat la baixa davant la Jefatura Provincial de Tràfic fins el passat
01-10-2014.
Atès que de les diligències practicades pel personal subaltern d’aquest ajuntament s’ha
pogut constat els fets exposats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Donar de Baixa del padró fiscal corresponent a l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica (IVTM), els següent rebuts:
Nom subjecte passiu
Mesas Fernández, M. Francisca

Anys pendents
2004
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Mesas Fernández, M. Francisca
Mesas Fernández, M. Francisca
Mesas Fernández, M. Francisca
Mesas Fernández, M. Francisca
Mesas Fernández, M. Francisca
Mesas Fernández, M. Francisca

2005
2006
2007
2008
2009
2010

140-600-2005-01-0001664
140-600-2006-01-0001729
140-600-2007-01-0001850
140-600-2008-01-0001985
140-600-2009-01-0002041
140-600-2010-01-0002099

SEGON. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i a la recurrent.
e) Fernando Alcanar Cherta
Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. Fernando Alcanar Cherta, en el que exposa
que és propietària de l’immoble situat al carrer Aire núm. 35 d’aquest municipi si bé té
dos accessos, un pel carrer Aire i l’altre per la Plaça de l’Alcalde Cid i Cid.
Que de l’esmentat immoble se l’hi ha cobrat dos rebuts de corresponents a la taxa
d’escombreries i clavegueram, un com a local comercial i l’altre com a magatzem.
Que en el local comercial del carrer Aire, 35 es desenvolupa activitat i és el que disposa
de la major superfície del local, mentre que la resta de local representa una petita part
inaprofitable a disposició del propietari, sense que tingui cap ús.
Per tot l’exposat, sol·licita la devolució de la taxa d’escombreries corresponents al
magatzem que té el seu accés per la Plaça Alcalde Cid i Cid, 4-5, per tractar-se d’un
magatzem sense ús.
Vist l’informe que sobre el mateix ha emès el Tècnic municipal, en el que consta que el
local comercial té una superfície útil de 49,52 m2, quedant a disposició del propietari de
l’immoble la resta de local amb una superfície útil de 125,48 m2
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. La denegació de la sol·licitud presentada pel fet que el servei de recollida
d’escombreries és un servei de prestació i recepció obligatòria, a més que l’immoble
esmentat és susceptible de generar brossa urbana.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
8. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, Pla de seguretat i salut per l’execució de l’obra
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa A”.
Atesa la necessitat de disposar del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa A”.
Vist el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l’obra abans esmentada, presentat per
l’adjudicatària de l’obra.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’adjudicatària de l’obra.
b) Aprovació, si s’escau, creació del servei social de Centre de Dia Municipal
Atès que l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha prestat des de l'any 2000 el servei de centre
de suport diürn, creat en primera instància en coordinació amb el Consell Comarcal del
Montsià, com a prova pilot de servei d'atenció diürna rural per a la gent gran.
Atès que des de la seva creació i durant tots els anys de funcionament ha estat quasi
sempre funcionant a ple rendiment.
Atenent que les instal·lacions utilitzades per a aquesta finalitat, després dels anys d'ús,
no complien els requisits tècnics ni materials per a poder esdevenir en centre de dia.
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Atès que s’ha executat el projecte de rehabilitació i ampliació de l’antic consultori local
(antic CAP) per la edificació del centre de dia municipal de Santa Bàrbara, el qual es
situa a l’illa compresa entre els carrers Mare de Deu de Montserrat, carrer Teatre i carrer
Cristòfol Colom, essent la planta baixa la que es destina per a centre de dia.
Atesa la necessitat d’obtenir l’autorització administrativa d’aquest servei social, la Junta
de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Crear el servei social de Centre de Dia de Santa Bàrbara i sol·licitar a la
Direcció de Serveis del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, autorització administrativa d’un servei social.
SEGON. Donar trasllat dels presents acords juntament amb la documentació necessària
per a obtenir-la, a la Direcció de Serveis del Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya.
c) Aprovació, si s’escau, baixa rebuts pendents
Comprovat el Padró fiscal corresponent a les Taxes i preus públics de l’immoble situat al
carrer Tortosa núm. 147 d’aquest municipi s’ha constatat que durant els últims anys ha
estat impossible el seu cobrament degut a que el titular de l’immoble esmentat és difunt
desconeixent-se els hereus.
Atès que de les diligències practicades pel personal subaltern d’aquest ajuntament han
resultat infructuoses a l’hora de localitzar els hereus objecte de l’impost.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Donar de Baixa del padró fiscal corresponent a Taxes i preus públics de
l’immoble situat al carrer Tortosa núm. 147 d’aquest municipi, els següents rebuts:
Nom subjecte passiu

Anys pendents

Valldepérez Bonet, Cinta
Valldepérez Bonet, Cinta

2013
2014

Clau cobrament
140-100-2013-01-2002028-01
140-100-2014-01-2002028-28

SEGON. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
d) 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.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
l'Alcalde de data 22 de juny de 2011.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la baixa com a usuaris/àries del Centre Obert “L’Oliveta” amb efectes del
dia 21 de juny de 2014, 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”.
e) Sol·licitud ingrés 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”.
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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 22 de juny de 2011.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Admetre com a usuaris/àries del Centre Obert “L’Oliveta”, durant el curs 2013/2014,
amb efectes del dia 22 de setembre de 2014 amb un horari d’assistència de les 17:00 a les
19:30 hores, 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”.
f)

Aprovació, si s’escau, Programa d’actes III Cultutardor
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Cultura, per a la realització dels
actes III Cultutardor que es desenvoluparan durant els dissabtes 8 i 15 de novembre al
Centre Cultural.
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven.

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 dinou
hores i quaranta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Joan Jordi Boronat Ferré
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