Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 8 de gener de 2015.
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 8 de gener de 2015, 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. Èric Bel Gisbert
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 18-12-2014.
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, quarta i última certificació de l’obra “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase II – Etapa D”
6. Aprovació, si s’escau, Bases del XXIV Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara
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 18-12-2014
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. 36 per un import tres-cents
noranta-nou mil cent vuitanta-sis euros amb trenta-cinc cèntims (1399.186,35 €) i que
comença amb la de Reciclados Vinaròs, SL, corresponent a tòner oficines, per import de
44,71 € i finalitza amb la de V. Moreso Arquitectura i Disseny, SL, corresponent a la
direcció d’obra de les obres “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II
Etapa E”, per import de 4.840,00 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
No n’hi ha.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram
No n’hi ha.
5. Aprovació, si s’escau, quarta i última certificació de l’obra “Remodelació d’un tram
del carrer de la Victòria Fase II – Etapa D”
Vista la Certificació núm. 4 i última de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase II – Etapa D”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de divuit mil
sis-cents setanta-cinc euros amb trenta-set cèntims (18.675,37 €), i un cop fetes les
comprovacions per part dels serveis tècnics municipals.
Atenent que l’Ajuntament de Santa Bàrbara té inclòs en el Pla d’Acció Municipal (PAM),
any 2013, titulada “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II – Etapa D”,
amb un pressupost d’adjudicació de 235.461,62 €, subvencionada amb 223.688,54 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 4 i última de l’obra “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase II – Etapa D”, per un import de 18.675,37 €.
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.
6. Aprovació, si s’escau, Bases del XXIV Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara
Atès que el proper mes d’abril i maig, com ja ve essent habitual es celebraran les
Jornades Culturals dins de les quals es celebren el Concurs premi Literari Sant Jordi Vila
de Santa Bàrbara i el Concurs Literari Rogeli Farnós (de caràcter escolar i local).
Atès que està previst convocar el XXIV Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara, en aquesta edició els premis que es convoquen en aquesta edició seran:
Premi de Poesia, dotat amb 300,00 €, i donat per l’Ajuntament, , a un recull d’entre 10 i
25 composicions, de tema lliure; i un accèssit de caràcter local de 60 €, donat per
l’Ajuntament.
Premi d’assaig, dotat amb 300,00 € i donat per l’Ajuntament, a un estudi d’un mínim de
30 pàgines sobre un tema relacionat amb qualsevol aspecte del poble de Santa Bàrbara
(tradicions, història, biografies de personatges famosos o populars, costums, oficis,
llegendes i contalles, cuina, cançoners, festes, pagesia, danses, vestuari, dialecte, flora,
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fauna...); i un accèssit de caràcter local de 60 €, donat per l’Ajuntament.
El termini d’admissió dels originals acabarà el divendres 13 de març de 2015, a les tretze
hores, i s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les bases presentades.
7. Peticions varies.
a) M. Mercedes Pla Monllau
Atesa la petició presentada per la Sra. M. Mercedes Pla Monllau, en la que sol·licita el
canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 283, que actualment figura a nom de
la peticionària, a favor de la Sra. Montserrat Arasa Tomàs per transmissió del mateix, i
l’expedició de nou títol.
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 283 a favor de
la Sra. Montserrat Arasa Tomàs, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes
corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons.
b) ITV Mòbil ATISAE
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. David Subirats, director de l’estació d’ITV 4308
d’Amposta, en la que demana autorització per poder venir al municipi a l’ITV Mòbil per
tal de realitzar les inspeccions tècniques de vehicles agrícoles i ciclomotors, els propers
dies 21 i 22 de setembre.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la instal·lació de l’ITV Mòbil en les dates assenyalades
als terrenys de la plaça de bous.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
c) ASEFA, SA Seguros y Reaseguros
Vista la sol·licitud presentada per la companyia d’assegurances ASEFA, SA Seguros y
Reaseguros, en tan que lliuradora de la garantia definitiva les obres “Centre de Dia
Municipal” adjudicades a l'empresa “Encofrats i Serveis GÜECHE, SL”, de devolució de
l’original del certificat de caució número 41/2010/6910 conforme aquest es troba liquidat.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 31 de març de 2010, va adjudicar
definitivament les obres “Centre de Dia Municipal” a l'empresa “Encofrats i Serveis
GÜECHE, SL”, en les condicions següents:
• Termini de garantia de l’obra: 48 mesos.
Atenent que el data 13 d’abril de 2010 l’adjudicatària de les obres va procedir a
formalitzar el dipòsit de la garantia definitiva mitjançant contracte d’assegurança
formalitzat amb la companyia d’assegurances ASEFA, SA Seguros y Reaseguros per un
import de 18.448,28 euros.
Atenent que les obres esmentades finalitzen i són recepcionades per l’Ajuntament en
data 7 d’abril de 2011, per la qual cosa el termini de garantia acaba el dia 7 d’abril de
2015.
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Atenent que la garantia dipositada respon del compliment satisfactori del contracte, no
podent ser retornada fins el venciment del termini de garantia, d'acord amb el que
disposa l'article 102,1 del Text refós de la Llei de contractes de sector públic.
En base a l'anterior, a la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Desestima la sol·licitud de devolució de la garantia, sense perjudici de que es
pugui formula de nou la petició de devolució a partir de la data de venciment del termini
de garantia.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la companyia d’assegurances ASEFA, SA
Seguros y Reaseguros.
8. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, pròrroga liquidació Impost sobre Increments de Valors de
Naturalesa Urbana
Vista la sol·licitud presentada per les Sres. Natàlia, Montserrat i Carme Bachs Escrivà, en
la que sol·liciten la pròrroga de presentació de la documentació a l’efecte de l’Impost
sobre lncrements del Valors de Naturalesa Urbana.
Vist el que disposa l’article 110.2.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una pròrroga per liquidar l’impost sobre l’increment del Valor dels
Terrenys de naturalesa urbana que en el seu cas hagi de satisfer a la hisenda local.
SEGON. Donar trasllat del present acord a les peticionàries i al departament de
Plusvàlues.
b) Aprovació, si s’escau, baixa rebuts erronis i liquidació directa
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Alejandro Fuentes Gual, respecte a la taxa
per conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent
als exercicis 2012 i 2013 de l’immoble situat a la carretera de Barcelona núm. 8-10
baixos d’aquest municipi de Santa Bàrbara, en el que apareix a com a subjecte passiu el
recurrent i la Sra. Teresa Arnau Ollé, quan en realitat l’esmentat immoble és propietat de
l’entitat bancària BANCO SANTANDER, SA, des del passat 22 de març de 2011.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis dels exercicis 2012 i 2013 de la taxa per
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat a
la carretera de Barcelona núm. 8-10 baixos de Santa Bàrbara a nom de l’entitat financera
BANCO SANTANDER, SA.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a Base Gestió Ingressos Locals.
c) Aprovació, si s’escau, acceptació subvenció de la Diputació de Tarragona
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2014, pel qual
s’aprova l’atorgament de subvencions del Programa extraordinari de suport als centres
del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal curs 2013-2014.
Vista que la quantitat a percebre pel beneficiari és el resultat d’aplicar com a màxim, el
mòdul de 875 euros per cada alumne equivalent.
Atenent que entre les entitats beneficiàries de les subvencions figura l'Ajuntament de
Santa Bàrbara amb un ajut de 26.442,50 € com a titular de la llar d’infants “Les
Beceroles”.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció de 26.442,50 € concedida per la Diputació de
Tarragona, dins el Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle
d’educació infantil de titularitat municipal curs 2013-2014, per a la llar d’infants municipal
“Les Beceroles”.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré, per a la signatura
de la documentació necessària per a l'efectivitat dels presents acords.
d) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara d’acord a la Llei 6/1985 reguladora de Bases de
Règim Local, és competent en matèria de promoció turística i comercial, de la cultura, el
lleure i l’esport de la ciutat.
Atenent que l’empresa Televisió Teveon Ebre S.L. és una empresa de comunicació amb
objecte social definit en els seus estatuts, i que s’ajusten a les necessitats de
l’Ajuntament.
Atenent que l’empresa Televisió Teveon Ebre, S.L., és productora de continguts i gestora
comercial del canal de televisió Canal 21 Ebre, amb els continguts d’informatius, cultura,
lleure, turisme, esport, comerç, així com altres serveis d’interès pel ciutadà.
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 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 dels serveis, consistents en la cobertura informativa que
consta a l’annex, amb l’empresa Televisió Teveon Ebre S.L, d’acord amb el contracte
presentat i que consta a l’expedient com Annex I, per un import de 420,00 € 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 la adjudicatària del servei i a intervenció de
fons d’aquest Ajuntament.
e) Aprovació, si s’escau, Gratificacions col·laboradors audiovisuals
Presentada la proposta pel Sr. Regidor de Cultura, de les gratificacions per als
col·laboradors en la sala d’aparells audiovisuals de l’Smartcentre, durant el període de
novembre de 2014 a gener de 2015.
Atès que durant els darrers anys es bé gratificant als col·laboradors per aquesta tasca,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la concessió de gratificacions a la col·laboradora següent:
Rosa Bonet Castillo,

27,00 h. a

5,00 €

135,00 €

SEGON. Donar trasllat del present acord a la col·laboradora esmentada i a intervenció
de fons.
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f) Aprovació, si s’escau, manifestació de la voluntat de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara de seguir formant part del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre
i Montsià, com a Grup d’Acció Local en el Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014-2020
D’acord amb l’ORDRE AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la
convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la seva
presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a
l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores
dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.
Atès que el Consorci per al Desenvolupament del baix Ebre i Montsià, com a Grup
d’Acció Local, es vol presentar a la preselecció de grups per al nou Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
Atès que l’àmbit territorial del Baix Ebre i Montsià inclourà tots els municipis existents a
les dues comarques, la qual cosa permetrà que siguin beneficiaris dels ajuts Leader.
Atès que han de comptar amb la representació dels principals agents públics i privats
del seu àmbit territorial en els òrgans de decisió del GAL.
I Atès que cada GAL ha de ser un conjunt equilibrat i representatiu d’interlocutors
públics i privats implantats a escala local que defineixen una estratègia, informen i
assessoren la població rural, mobilitzen i estimulen les comunitats amb vista al
desenvolupament econòmic i social del seu territori i promouen l’execució dels projectes
d’inversió que generin ocupació o millorin la qualitat de vida.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Santa Bàrbara de seguir formant
part del Grup d’Acció Local, Consorci per al Desenvolupament del baix Ebre i Montsià
durant el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
SEGON. Adherir el municipi de Santa Bàrbara a l’àmbit territorial del Consorci per al
Desenvolupament del baix Ebre i Montsià, durant el Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014-2020.
TERCER. Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es dugui a
terme.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré, o persona que
legalment el substitueixi, per a la signatura de la documentació necessària per
l’efectivitat dels acords adoptats.
CINQUÈ. Comunicar aquest acord al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià.
g) Aprovació, si s’escau, ratificació del Conveni de col·laboració signat entre
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consorci per a la Gestió dels Residus
Municipals de la Comarca del Montsià per la delegació de les competències en
matèria de recollida d’escombreries
Atenent que la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la
comarca del Montsià va aprovar en sessió de data 28 d’octubre de 2014 l’inici del
procediment per dur a terme la seva dissolució a causa de la transformació del Consorci en
una altra entitat, per la constitució del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l’Ebre.
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Atenent que en compliment del que estableix l’article 21 dels Estatuts del Consorci i en el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, l’acord s’ha de remetre als ens consorciats, en aquest cas, al Consell
Comarcal del Montsià, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Mas de
Barberans
Atenent que la resta dels ajuntaments dels municipis de la comarca del Montsià, tot i no
ser membres són fonamentals en l’objecte del Consorci, ja que, aquest assumeix les
competències municipals en matèria de residus per delegació.
Atès que als efectes de regularitzar aquesta situació temporal, fins l’entrada en
funcionament del COPATE i la nova delegació de les competències municipals en
matèria de residus.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Ratificar el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la comarca del Montsià,
de delegació de les competències en matèria de recollida d’escombreries.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus
Municipals de la comarca del Montsià.
h) Aprovació, si escau, Projecte Rehabilitació d’edifici entre mitgeres “Hotel
d’entitats”
Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Rehabilitació d’edifici entre
mitgeres Hotel d’entitats”, redactat pel despatx d’Arquitectura mesquearquitectura, SCP,
amb un pressupost d’execució per contracta de 97.847,82 €.
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres
“Rehabilitació d’edifici entre mitgeres Hotel d’entitats”, redactat pel despatx d’Arquitectura
mesquearquitectura, SCP, amb un pressupost d’execució per contracta de 97.847,82 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de trenta
dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per
oportunes, mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis
de la Corporació.
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap
al·legació o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat.
i)

Aprovació, si s’escau, Pla de seguretat i Salut per l’execució de les obres
“Rehabilitació d’edifici entre mitgeres Hotel d’entitats”
Atesa la necessitat de disposar del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra
“Rehabilitació d’edifici entre mitgeres Hotel d’entitats”.
Vist el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l’obra abans esmentada, presentat pels
serveis tècnics Municipals.
La Junta de Govern Local per unanimitat adopta el següent acord:
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat pels serveis Tècnics municipals.

j)

Aprovació, si s’escau, execució directa de l’obra “Rehabilitació d’edifici entre
mitgeres Hotel d’entitats”
Vist el projecte per a l’execució de l’obra "Rehabilitació d’edifici entre mitgeres Hotel
d’entitats", redactat pel despatx d’arquitectura mesquearquitectura, SCP, amb un pressupost
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d’execució per contracta de 97.847,82 €.
Atenent que aquest Ajuntament disposa de d’elements que es poden emprar en l’execució
de l’obra indicada.
Atenent que l’article 24 del Text refós de la Llei de contractes de sector públic, aprovat per
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, preveu l’execució d’obres directament pels
serveis de l’Administració, ja sigui emprant exclusivament mitjans propis o amb la
col·laboració d’empresaris particulars, sempre i quan es respectin les condicions establertes
en el propi article esmentat.
A la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l’execució de l’obra " Rehabilitació d’edifici entre mitgeres Hotel d’entitats",
amb un pressupost d’execució per contracta de 97.847,82 €, directament pels serveis
d’aquest Ajuntament de Santa Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis tècnics municipals, Coordinador dels
serveis municipals i Intervenció de fons.
k) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que durant la realització de la Festa de fi d’any el passat dia 31 de desembre de
2014 dins els actes de les Jornades Nadalenques, el Sr. Ajayi Samsondeen, va realitzar
les tasques de seguretat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents acord:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 300,00 € en concepte de col·laboració en les
tasques de seguretat de l’esmentat acte.
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al beneficiari.
l)

Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que la Penya Amics dels Cavalls, a l’igual que anys anteriors durant el cap de
setmana de la realització de la XVIII Fira de l’Oli novell, dels cítrics i del comerç,
l’associació col·laborar amb la realització de l’activitat firal “Passejada en carro i cavalls,
visitant la Casa Museu del Pagès i el Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Abonar l’import de 300,00 € en concepte de col·laboració en les despeses
ocasionades com a conseqüència de la realització de l’activitat abans esmentada.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President de la Penya Amics dels Cavalls i a
intervenció de fons.

m) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que dins els actes de la XVIII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç, es va dur
a terme l’acte “Fem 18 anys” celebrant la majori d’edat de la nostra fira amb un pastís de
cupcakes.
Atès que aquest pastis es va confeccionar la Sra. Marta Fort Rodríguez.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Abonar el cost dels ingredients per elaborar els pastís de cupcakes per import
de 563,00 € a la Sra. Marta Fort Rodríguez.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Sra. Marta Fort Rodríguez i a intervenció
de fons.
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n) Aprovació, si s’escau, modificació dels
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Estatuts

del

Consorci

per

al

L’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, en
la seva sessió constitutiva de data 26 d’agost de 2008, va aprovar els estatus que
regeixen aquesta entitat. Posteriorment, per acord de l’assemblea de data 23 de
desembre de 2008 es va procedir a la modificació del document arran l’ampliació de
l’àmbit territorial per incorporació de nous municipis i per tal d’atendre diversos
requeriment del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. També
l’Assemblea General d’aquest Consorci de data 19 d’abril de 2012 va aprovar una
modificació al text inicial per adaptació a la realitat actual de funcionament.
En aquests moments es produeix la necessitat d’adaptar els estatuts a les disposicions
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local i a les disposicions de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.
Arran aquestes disposicions s’introdueixen les disposicions obligatòries d’adscripció del
Consorci i de separació de membres, dissolució i liquidació.
D’altra banda, vista la voluntat i la possibilitat d’ampliar l’àmbit territorial de les
actuacions del Consorci a totes les poblacions del Baix Ebre i del Montsià, es modifica
l’article corresponent a l’àmbit territorial.
L’acord de l’Assemblea, per aplicació de la normativa vigent, preveu traslladar aquest
acord als ens que integren el Consorci per tal que, els ens locals, d’acord amb el que
disposa l’article 322 del Reglament d’Obres, activitats i serveis, ratifiquin la modificació
aprovada i procedir a la publicació reglamentària per a la seva efectivitat, la qual es
delegarà al Consorci. Si no es produeixen al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la publicació íntegra del nou
text.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci per al desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià que s’annexa a aquesta proposta.
SEGON. Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es dugui a
terme.
TERCER. Traslladar aquest acord al Consorci, amb la delegació expressa que
procedeixi a la publicació de l’acord inicial. Si no es produeixen al·legacions l’aprovació
inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la
publicació íntegra del nou text per part del Consorci.
o) Aprovació, si s’escau, tercera certificació de l’obra “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase I – Etapa A”
Vista la Certificació núm. 3 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 cent quatre mil
vuit-cents trenta-cinc euros amb seixanta-un cèntims (104.835,61 €), 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. 3 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase I – Etapa A”, per un import de 104.835,61 €.
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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.
p) Aprovació, si s’escau, primera certificació de l’obra “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase II – Etapa E”
Vista la Certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria
Fase II – Etapa E”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de cent dinou mil
cinc-cents trenta-vuit euros amb setanta-sis cèntims (119.538,76 €), i un cop fetes les
comprovacions per part dels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase II – Etapa E”, per un import de 119.538,76 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi,
SL.
q) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica Consell Comarcal del Montsià
Atès que en data 24 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va
adoptar l’acord d’aprovar la presentació de la sol·licitud i l’execució del Projecte “Pla per
la construcció del nou local d’entitats de Santa Bàrbara “, per part del Consell comarcal
del Montsià, d’acord amb l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol per a la realització del
Programa Treball i Formació.
Atès que en aquest acord l’Ajuntament de Santa Bàrbara es comprometia a fer-se càrrec
de totes aquelles despeses que no vinguessin finançades pel SOC per aquest projecte
(indemnitzacions, dietes, materials, etc.).
Atès que en data 24 d’octubre de 2014 el Consell Comarcal del Montsià va rebre la
Resolució d’atorgament de la subvenció reglada per l’Ordre abans esmentada, essent un
dels expedients aprovats el 2014/PANP/SPO/0042/EX05 corresponent al projecte “Pla
per la construcció del nou local d’entitats de Santa Bàrbara”, mitjançant la contractació
d’una persona per un període de 6 mesos i amb una subvenció de 8.199,12 €.
Atès que el Consell Comarcal del Montsià ha realitzat la valoració de les despeses no
subvencionables, les quals serien per un import de 608,29 €
La Junta de Govern Local, per unanimitat adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar al Consell Comarcal del Montsià l’import de 608,29 € corresponents a
despeses no subvencionables, per la realització del projecte “Pla per la construcció del
nou local d’entitats de Santa Bàrbara”.
SEGON. Donar trasllats del present acord a intervenció de fons.
r) Aprovació, si s’escau, actualització Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i l’Associació Alberg d’Animals Terres de l’Ebre
Atès que per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 5 d’abril de
2012, es va aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i
l’Associació Alberg d’Animals Terres de l’Ebre, mitjançant el qual l’associació esmentada
procedeix a efectuar la recollida dels animals abandonats en el terme municipal de Santa
Bàrbara.
Atenent que d’acord amb la clàusula segona del conveni abans esmentat l’ajuntament de
Santa Bàrbara abona a l’Associació Alberg d’Animals de les Terres de l’Ebre una quota
fixa de 150,00 € per animal recollit i que aquesta quantitat podrà ser actualitzada
anualment mitjançant un annex al conveni.
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Atès que l’associació abans esmentada ha anant mantenint el mateix import durant
diversos exercicis anteriors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’annex per al 2015 del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Santa Bàrbara i l’Associació Alberg d’Animals Terres de l’Ebre, per a la realització del
servei de recollida dels animals abandonats en el terme municipal de Santa Bàrbara.
SEGON. Aprovar l’aportació de 180,00 € (per animal recollit) de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara a l’Associació Alberg d’Animals Terres de l’Ebre, per a la realització del servei
de recollida dels animals abandonats en el terme municipal de Santa Bàrbara.
TERCER. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a l’Associació Alberg
d’Animals Terres de l’Ebre.
s) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que durant aquest mes de gener es va realitzar el repartiment domiciliari de la
revista Magazin corresponen al quart trimestre del 2014.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents acord:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 250,00 € al Sr. Juan Rivas Navarro.
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al beneficiari.
t) Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona
Vist l’acord adoptat per Decret del President de la Diputació de Tarragona pel qual es
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per interessos de préstecs
concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2014, per import de tres
mil tres-cents cinquanta-nou euros amb quaranta-tres cèntims (3.359,43 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de
3.359,43 €, per als interessos de préstecs concertats 2014, concedida per Decret del
President de la Diputació de Tarragona de data 22 de desembre de 2014.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat
atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció
u) Aprovació, si s’escau, acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació d’un
tram del carrer de la Victòria Fase II – Etapa D”
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria
Fase II – Etapa D”, que incorpora els preus contradictoris números P-001, P-002, P-003, P004, P-005, P-006, P-007, P-008, P-009, P-010 i P-011, degudament signada pel tècnic
director de l’obra i l’empresa adjudicatària Regimovi, SL.
Atenent que l’obra està inclosa en el programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal
anualitat 2013, identificada com a projecte: 201311003.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’acta de preus contradictoris de la que se’n ha donat compte.
SEGON. Donar trasllat de l’acta de preus contradictoris aprovada, juntament amb
certificació del present acord a la Diputació de Tarragona.
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9. Torn obert de paraula.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les dinou
hores i cinquanta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària en funcions certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Joan Jordi Boronat Ferré
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