Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 16 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 16 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



També assisteixen: Sra. Àngela Pla Pujol
Sr. Antonio Ollés Molías

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

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 02-10-2014.
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, adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al projecte “Montsià
Actiu 2013-2014”.
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 02-09-2014
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. 26 per un import de cinquantatres mil sis-cents quatre euros amb quaranta cèntims (53.604,40 €) i que comença amb
la d’Agrícola del Camp “Santa Bàrbara”, SCCL, corresponent a productes manteniment
cementiri, per import de 95,73 € i finalitza amb la de Transformacions Agrícoles Martí,
SL, corresponent a moviments de terra i asfaltat Pg. Escoles, per import de 3.872,93 €.
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:
 Maria Carmen Corbalan Sola, llicència municipal per ampliació planta pis habitatge,
al carrer Àngel Guimerà núm. 21. Exp. 55/2014.
 Fernando Martí Aragones, llicència municipal per construcció d’habitatge en planta
pis, al carrer Terol núm. 13. Exp. 57/2014.
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:







Schlecker, SA. Exp. 27/2014
José R. Puig Pla. Exp. 28/2014
Maria Gallofré Cortada. Exp. 32/2014
Adela Fabra Espuny. Exp. 35/2014
Cerveza Artesana de Santa Bàrbara, SL. Exp. 39/2014
Juan Subirats Muñoz. Exp. 47/2014

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:
 Cinthya Elizabeth Herrera Arreaga, al carrer Metge Coto i Garcia núm. 21.
 Teresa Asunción Caballé Llasat, al carrer Victòria núm. 106.
5. Aprovació, si s’escau, adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al projecte
“Montsià Actiu 2013-2014”.
Vista l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per
la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local,
per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2014.
Atès que en el capítol 5 d’aquesta Ordre, regula el programa de suport als territoris amb més
necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques.
Vist que el Consell Comarcal del Montsià té la voluntat de sol·licitar un nou projecte en
aquesta convocatòria en el marc del Montsià Actiu.
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Atès que els Ajuntaments de la comarca del Montsià, han participat activament i coneixen les
accions que s’han desenvolupat en el marc de Montsià Actiu durant els últims quatre anys.
Atès que Montsià Actiu té com a objectiu general dinamitzar l’activitat econòmica mitjançant
la potenciació dels recursos endògens i la cooperació dels agents socials i econòmics, per
millorar la qualitat de vida i benestar de la població local.
Atenent que l’adhesió al projecte Montsià Actiu 2014-2015 no suposarà cap cost econòmic
per als Ajuntaments.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al projecte “Montsià Actiu 2013-2014”
SEGON. Nomenar com a tècnic per a participar en al xarxa tècnica del projecte al Sr. Eduard
Roldan Ventura.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents necessaris per
a l’efectivitat dels presents acords.
QUART. Traslladar del present acord al Consell Comarcal del Montsià.
6. Peticions varies.
a) Fernando Valldepérez Arasa
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Fernando Valldepérez Arasa, en la que sol·licita,
d’acord amb l’establert a l’article 2.1, b) de l’Annex de l’Ordenança fiscal núm. 11
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), la bonificació de
l’impost del vehicle de la seva propietat, matrícula T-4617-X per tenir una antiguitat
mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació.
Un cop comprovada la situació al·legada i atenent el que disposa l’article 2.1, b) de
l’Annex de l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Atorgar la bonificació de l’impost a partir de l’any 2015 al vehicle matrícula T4617-X per tenir un antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de
fabricació:
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a Base Gestió d’Ingressos
Locals.
b) Fundació Pere Mata
Vista la petició presentada per la Fundació Pere Mata, en la que exposa que des de el
passat 19-11-2013 l’entitat va assumir la tutela legal de la Sra. Concepción Aixerch
Panisello, i que com a tutors i representants legals d’aquesta persona estan obligats
judicialment a realitzar el control i administració dels seus béns, per la qual cosa
sol·liciten un duplicat del títol del dret funerari del nínxol núm. 272 del Cementiri de
Santa Bàrbara.
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Autoritzar l’expedició del duplicat del títol del dret funerari del nínxol núm. 272
a nom de la Sra. Concepción Aixerch Panisello i, la liquidació de les taxes
corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
c) Aprovació, si s’escau, pagament Conveni d’estris Casa – Museu Àngel Fibla 2014
Atès que en data dinou d’abril de 2000 es va signar un conveni de col·laboració entre
l’ajuntament de Santa Bàrbara i el senyor Àngel Fibla Bel, propietari d’una col·lecció d’estris
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laborals i de la llar, mitjançant el qual el Sr. Fibla Bel obrirà al públic la col·lecció abans
esmentada en determinades ocasions, per tal de donar coneixement de les tradicions i
costums del municipi.
Atès que la clàusula segona del conveni signat estableix que l’ajuntament de Santa Bàrbara
abonarà a l’altra part, en concepte d’indemnització per l’obertura al públic de l’Exposició la
quantitat de 860,00 €, actualitzades segons l’IPC interanual.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar al senyor Àngel Fibla Bel la quantitat de 860,00 €, en concepte
d’indemnització per l’obertura al públic de l’Exposició d’estris, corresponent a l’anualitat 2014.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Sr. Àngel Fibla Bel i a intervenció de fons.
d) LUQUEASENJO, CB
Atesa la petició presentada per la Sra. Ainoa Asenjo Sorribes, en nom i representació de
la mercantil LUQUEASENJO, SL en la que sol·licita el fraccionament i ajornament del
pagament de les taxes per la tramitació de l’expedient de sol·licitud de llicència municipal
ambiental de l’activitat de Restaurant, Bar i pensió de dos estrelles, ubicada al carrer
Major núm. 31, del municipi de Santa Bàrbara.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. L’acceptació del fraccionament i ajornament del pagament de la taxa per la
tramitació de l’expedient de sol·licitud de llicència municipal ambiental de l’activitat,
proposat per la peticionària en tres mensualitats, havent d’efectuar l’ingrés durant els
cinc primers dies de cada mes a partir del proper mes de novembre.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
e) Pere Segura Valero
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Pere Segura Valero, titular de l’establiment situat al
carrer Major núm. 5 d’aquest municipi dedicat al comerç al detall de roba i aliments per
animals domèstics, en la que sol·licita que es canviïn els pilons existents en front de
l’esmentat establiment, per uns d’extraibles per tal de poder realitzar la càrrega i
descàrrega de mercaderies.
Vist l’informe del tècnic municipal emès al respecte en el que exposa que enfront de
l’edifici continu (plaça de l’Alto), hi ha espai suficient per dur a terme les tasques de
càrrega i descàrrega de mercaderies, i que a deu metres de l’establiment torna haver-hi
un espai reservat per a aparcaments.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Denegar la sol·licitud presentada per disposar l’establiment situat al carrer
Major núm. 5 de dos llocs on poder efectuar les operacions de càrrega i descàrrega de
mercaderies.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
7. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, contracte lloguer
Atès que els propers dies 21, 22 i 23 de novembre està prevista la realització de la XVIII
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç.
Atès que per a la realització de l’esmentada fira es necessari procedir al lloguer de les
carpes per a la instal·lació dels estants expositors.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses del sector.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, un cop examinades les ofertes presentades,
es proposa l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. La contractació de la instal·lació i el lloguer de les carpes per a la XVIII Fira de
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a l’empresa FATSINI, SL, per un import total de
catorze mil vuit-cents vuitanta-tres euros (14.883,00 €) IVA inclòs.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré per a la signatura
del contracte corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la mercantil adjudicatària i a intervenció de
fons.
b) Aprovació, si s’escau, contracte de lloguer
Atès que els propers dies 21, 22, i 23 de novembre està prevista la realització de la XVIII
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç.
Atès que per a la realització de l’esmentada fira es necessari procedir al lloguer dels
estands expositors i la seva instal·lació.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses del sector.
La Junta de Govern Local, un cop examinades les ofertes presentades, per unanimitat,
adopta els següents acords:
PRIMER. La contractació de la instal·lació i el lloguer dels estands per a la XVIII Fira de
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a la mercantil Exhibition-Stand-Desing-Decor, SL,
per un import de 12,00 €/m2 més la quota corresponent d’IVA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària i a intervenció de
fons.
c) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atès que els propers dies 21, 22, i 23 de novembre està prevista la realització de la XVIII
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la publicitat de la fira esmentada.
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 tex 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 tex 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. Adjudicar la contractació del servei consistent en la publicitat de la propera fira
de l’oli d’acord amb els annexos aportats a les mercantils següents:
1. Televisió Teveon Ebre, SL, per un import de 1.100,00 € més la quota corresponent
d’IVA.
2. Tot Ebre, SCP, mitjançant la revista Tot Parc, per un import de 375,00 € més la quota
corresponent d’IVA.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré per a la signatura
del contracte corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a les mercantils adjudicatàries i a intervenció
de fons.
d) Aprovació, si s’escau, baixa rebuts
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana, s’ha detectat que el rebut núm.
140100200003198, corresponent a l’immoble situat al carrer Rentadors núm. 22 d’aquest
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municipi de Santa Bàrbara apareix a com a subjecte passiu el Sr. M. Carmen Pla Muria,
quan en realitat l’esmentat immoble és propietat del Sra. Fernando José Domènech Pla
des del passat 07/05/1992
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis de la taxa per conservació del
clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer
Rentadors núm. 22 de Santa Bàrbara corresponents a l’exercici 2009.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
e) Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les XVII Jornades Gastronòmiques.
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Fires i Festes, per a la
realització de les XVII Jornades Gastronòmiques de l’oli d’oliva, durant els dies de l’1 al
30 de novembre.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
f) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat d’encarregar la direcció i coordinació de l’obra “Remodelació d’un
tram del carrer de la Victòria Fase II Etapa E”.
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 direcció i coordinació de
l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II Etapa E”, per un import de
8.000,00 € més la quota corresponent d’IVA, amb l’Arquitecte tècnic Víctor Moreso
Franch.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons
d’aquest Ajuntament.
g) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de disposar del Projecte d’incendis de l’immoble destinat a Centre de dia.
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 dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis, consistents en la redacció del Projecte
d’incendis de l’immoble destinat a Centre de dia, a l’enginyer Joan Josep Navarro Aguirre, per
un import de 900,00 € més la quota corresponent d’IVA.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré per a la signatura
del contracte corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari del projecte tècnic.
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h) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de disposar de l’Acta de comprovació d’una ECA acreditada per la
DGPEIS per tal d’acreditar que l’immoble destinat a Centre de dia compleix amb la Llei
3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
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 dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis, consistents en la redacció l’Acta de
comprovació que l’immoble destinat a Centre de dia compleix amb la Llei 3/2010, de 18 de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, amb l’entitat Ambiental de Control (EAC) amb número d’acreditació
EAC-004-01, per un import de 1.028,50 € IVA inclòs.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré per a la signatura
del contracte corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària.
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 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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