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Ajuntament de  
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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 3 de desembre 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 3 de desembre 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. Jordi Roé Bonfill           
          Sr. Antonio Ollés Molías 
          Sr. Èric Bel Gisbert 
 

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

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 20-11-2014. 

 
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, Aprovació, si s’escau, segona certificació de l’obra “Remodelació 

d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa A” 
 
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 20-11-2014 
 

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. 32 per un import cent disset mil 
sis-cents disset euros amb trenta-quatre cèntims (117.617,34 €) i que comença amb la 
d’agrícola del Camp “Santa Bàrbara”, SCCL, corresponent al manteniment cementiri, per 
import de 83,05 € i finalitza amb la de Regimovi, SL, corresponent a la segona 
certificació de les obres “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I Etapa A”, 
per import de 59.230,83 €. 
 

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: 
 
 Àngels Espuny Barberà i Sergio Gargallo Bel. Exp. 10/2012 
 José Miguel Cid Vallés. Exp. 45/2013 
 José Pedro Martí Grifoll. Exp. 40/2014 
 
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: 
 
 Àngels Espuny Barberà i Sergio Gargallo Bel. Exp. 10/2012 
 José Miguel Cid Vallés. Exp. 45/2013 

 
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:  
 
 Jennifer Añó Cajigos, al carrer Pompeu Fabra núm. 7, 2n. I 
 

5. Aprovació, si s’escau, Aprovació, si s’escau, segona certificació de l’obra 
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa A” 
 
Vista la Certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria 
Fase I – Etapa A”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de cinquanta-nou 
mil dos-cents trenta euros amb vuitanta-tres cèntims (59.230,83 €), i un cop fetes les 
comprovacions per part dels serveis tècnics municipals. 
Atenent que l’Ajuntament de Santa Bàrbara té inclòs en el Pla Especial d’Inversions 
Sostenible (PEIS), any 2014, titulada “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria 
Fase I – Etapa A”, amb un pressupost d’adjudicació de 241.353,99 €, subvencionada 
amb 60.735,25 €. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la 
Victòria Fase I – Etapa A”, per un import de 59.230,83 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona Serveis 
d’Assistència Municipal Actuacions Integrals al Territori i Cooperació i a intervenció de 
fons. 
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6. Peticions varies. 
 

a) Antonia Paterna Fernández 
 
Atesa  la petició presentada per la Sra. Antonia Paterna Fernández, en que sol·licita que 
sigui donada de baixa l’activitat de botiga de venda de fruites i verdures ubicada en el 
carrer Major núm. 139, amb efectes del dia 31 de maig de 2014 per ser la data en que 
l’esmentada activitat ha estat tancada al públic. 
Vist l’informe emès pel Tècnic d’activitats en el que es constata que l’esmentada activitat 
no es desenvolupa actualment en el local abans esmentat, la Junta de Govern Local, 
per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Donar de baixa amb efectes del dia 31 de maig de 2014, l’activitat que es 
venia desenvolupant en el local comercial del carrer Major núm. 139. 
SEGON. Comunicar al peticionari que cas que l’esmentada activitat es traspassi passats 
sis mesos des de la data de la baixa de l’activitat, no serà preceptiu el canvi de titularitat 
sinó que s’haurà de tramitar un nou expedient d’activitats d’acord amb el que disposa la 
Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental i el seu Reglament de 
desplegament. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la peticionària.  

 
7. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Remodelació d’un tram 

del carrer de la Victòria Fase II – Etapa E” 
 
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 II – Etapa E”. 
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, Relació de Plusvàlues 
 
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al 
tercer 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 4.853,40 €. 
SEGON. Aprovar les autoliquidacions practicades per aquest Ajuntament per un import 
de 531,30 €.  
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació 
aprovada. 

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

persones amb discapacitat 
 
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: 
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PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom dels 
següents peticionaris: 
Sr. Dídac Herraiz Caseres 
Sra. Josefa Clua Salvadó 
Sr. José M. Barberà Ferré  
Sra. Conchita Juste Peris 
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a Serveis Socials. 
 

d) Aprovació, si s’escau, ampliació de fraccionament de pagament de rebuts 
 
Vista la sol·licitud presentada per Antonio Galaso Garrido, de la que es desprèn que ha 
presentat directament a BASE Gestió d’Ingressos instància en la que demana 
l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament per fer efectives la liquidació de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes i preus públics que li ha generat 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària segons el qual: 
Supòsit de fet:  
De la informació facilitada per Base Gestió d’Ingressos es desprenen les següents 
dades: 
OFICINA: 32 AMPOSTA 
TITULAR: GALASO GARRIDO, ANTONIO. 
NÚMERO TOTAL DE REBUTS:    19 
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: IVTM, TAXES I PREUS PÚBLICS  
DADES ECONÒMIQUES: 
CLAU COBRAMENT  Principal  Recàrrec  Costes    Interessos          Total 
    1.992,03     375,21    215,81      416,37       2.999,42 
 
Lliuraments a compte. . . . . . .  880,73 
Pendent . . . . . . . . . . . . . . . . 2.118,69 
Atès que l’interessat demana: 

- El fraccionament mensual del deute en 24 quotes d’igual quantia. 
 
Per tot l'exposat i en base el següents fonaments de dret: 
Llei 58/2003 General Tributària. 
Art. 65 - Ajornament i fraccionament del pagament. 
Art. 82.2.b) - Dispensa de garantir l'ajornament i/o fraccionament. 
RD 939/2005 Reglament General de Recaptació. 
Art. 44 - Ajornament i fraccionament del pagament. 
Art. 50 - Dispensa de garanties en ajornaments i fraccionaments. 
Art. 53 - Càlcul d'interessos en aplaçaments i fraccionaments. 
Llei 39/2010 General Pressupostària. 
DA 17ª. - Interès legal del diner. 
Atès que el senyor Antonio Galaso Garrido, presentat instància adreçada a Base - 
Gestió d'Ingressos per ser l'entitat a la què l'Ajuntament de Santa Bàrbara té delegada 
la gestió recaptatòria d'aquests tributs. 
Vist l’informe de Secretària en el que s’informa que no hi ha cap impediment per a la 
concessió de l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament sol·licitat.  
Amb tot l'indicat i tenint en compte que la competència recaptatòria la té per acord de 
delegació, Base - Gestió d'Ingressos la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta 
els següents acords: 
PRIMER. Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament dels rebuts de la 
liquidació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes i preus públics. 
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SEGON. Traslladar l'acord a BASE - Gestió d'Ingressos per a què procedeixi a 
executar-lo. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’interessat i oficina de gestió tributària. 

 
e) Aprovació, si s’escau, bonificacions tributàries 

 
Atès que durant els dies 21, 22 i 23 de novembre es va dur a terme la XVIII edició de la 
Fira de l’Oli Novell, els cítrics i el Comerç. 
Atenent el de disposa l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb barraques, casetes de venda, espectacles, 
atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic, en el que s’estableix que s’aplicarà una bonificació 
del 5% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli a aquells subjectes passius que de 
forma ininterrompuda i continuada durant més de cinc anys, hagin participat a la Fira de 
l’Oli. A partir del desè any, la bonificació serà del 10%. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aplicar una bonificació del 5% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli  
aquells subjectes passius que de forma ininterrompuda i continuada durant més de cinc 
anys han participat a la Fira de l’Oli i que figuren a l’Annex I. 
SEGON. Aplicar una bonificació del 10% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli  
aquells subjectes passius que de forma ininterrompuda i continuada durant més de deu 
anys han participat a la Fira de l’Oli que figuren a l’Annex II. 
TERCER. Donar trasllat a intervenció de fons i als beneficiaris. 
 

f) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 
 

Atès que el proper 4 de gener de 2015 i dins els actes de les Jornades Nadalenques el 
gimnàs Santa Bàrbara té previst realitzar la I. Cursa de Reis “El Gimnàs Santa Bàrbara”, 
la qual cosa suposarà una sèrie de despeses econòmiques, la Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta el següent acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 200,00 € en concepte de despeses 
ocasionades per dur a terme la cursa abans esmentada al Gimnàs Santa Bàrbara. 
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al beneficiari. 
 

g) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 
 
Atès que durant les apssades Festes Majors el Sr. Àlvar Aixendri Martí va dur a terme el 
control del ball de les esmentades festes, la Junta de Govern Local, per unanimitat, 
adopta el següent acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 200,00 € al Sr. Àlvar Aixendri Martí. 
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al beneficiari. 
 

h) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment ubicat al carrer Sant  Rafael núm. 26  i de titularitat del Sr. Abel Muria 
Buera, ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense 
disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
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SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al Sr. Abel Muria 
Buera. 
 

i) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment Can Llorens, SL, ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb 
taules i cadires, sense disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent a la mercantil 
Can Llorens, SL. 
 

j) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment anomenat “Com tu” ubicat al carrer Major núm. 39 i de titularitat del Sr. 
Daniel Jove Molist, ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i 
cadires, sense disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
abans esmentat. 
 

k) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment “Gelateria”, titularitat del Sr. Ricardo Tena Garcia, ha ocupat durant el 
període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva 
autorització administrativa. 
Per l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
abans esmentat. 
 

l) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 

Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment “La Sal”, titularitat del Sr. Juan Carlos Llorens Arasa, ha ocupat durant el 
període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva 
autorització administrativa. 
Per l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
abans esmentat. 
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m) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 

Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
el bar “L’Aveall”, ubicat al carrer Major núm. 238 i de titularitat de la Sra. Violeta Daniela 
Tompa, ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense 
disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat,  la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
abans esmentat. 

 
n) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 

 
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment “Barranquet”, titularitat del Sr. Lluís M. Ferré Querol, ha ocupat durant el 
període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva 
autorització administrativa. 
Per l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
abans esmentat. 
 

o) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment dedicat a Kebab, titularitat dels Srs. M. Cinta Arasa Miralles i Zafar Iqbal, ha 
ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la 
preceptiva autorització administrativa. 
Per l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent als titulars de 
l’establiment esmentat dels Srs. M. Cinta Arasa Miralles i Zafar Iqbal. 
 

p) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 

Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment “L’Oficina”, titularitat de la Sra. Patrícia Albesa Moreno, ha ocupat durant el 
període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva 
autorització administrativa. 
Per l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent a l’establiment 
“L’Oficina”, titularitat de la Sra. Patrícia Albesa Moreno. 
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q) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara va encarregar la redacció del projecte tècnic per 
l’execució de les obres “Rehabilitació d’un edifici entre mitgeres per destinar-lo a Hotel 
d’Entitats”. 
Atesa la necessitat d’encarregar la direcció, la coordinació de la seguretat i salut i el 
control de qualitat de l’obra “Rehabilitació d’un edifici entre mitgeres per destinar-lo a 
Hotel d’Entitats”. 
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, la coordinació de la 
seguretat i salut i el control de qualitat de l’obra “Rehabilitació d’un edifici entre mitgeres 
per destinar-lo a Hotel d’Entitats”, per un import de 2.992,00 € més la quota corresponent 
d’IVA, amb al despatx d’arquitectura V. Moreso Arquitectura i Disseny, SL. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
 

8. Torn obert de paraula. 
 

I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les dinou 
hores i cinquanta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
Joan Jordi Boronat Ferré 

 

 


