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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 22 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 22 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 8-01-2015. 

 
2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 

 
3. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram 

 
4. Aprovació, si s’escau, Contracte de gestió del servei de l’Escola Municipal de Música 

 
5. Peticions varies. 

 
6. Assumptes diversos. 
 
7. Torn obert de paraula. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterio r de data 8-01-2015 
 

L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat. 
 

2. 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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� M. Carmen Ferré Subirats. Exp. 14/2012. 

 
3. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’a igua 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:  
 
� Juan Marcos Ferrando Galcera, al carrer Rector de Vallfogona núm. 23-25, Esc. E, 

baixos, 1a. 
� César Rafael Almira Almira, al carrer Roger de Llúria núm. 12 baixos, 4a. 
 

4. Aprovació, si s’escau, Contracte de gestió del s ervei de l’Escola Municipal de 
Música 
 
Atenent que l’ajuntament de Santa Bàrbara és titular del servei de l’Escola Municipal de 
Música Germans Arasa “Los Flarets”. 
Atenent que l’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i humans necessaris per 
poder  prestar el servei de forma directa. 
Atenent la necessitat de procedir a la contractació del servei per al curs escolar 2014-
2015 i tenint en compte que al municipi existeix la societat Unió musical Jaume Balmes 
que disposa dels mitjans i professorat adient per la correcta prestació del servei 
municipal. 
Atenent que l’article 138.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per RDL 3/2001, de 14 de novembre, estableix la possibilitat de formalitzar 
contractes menors de gestió de serveis quan el seu import anual no superi el 18.000,00 
euros. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER Adjudicar el contracte per a la gestió servei de l’Escola Municipal de Música 
Germans Arasa “Los Flarets” a la societat Unió Musical Jaume Balmes per al curs 
escolar 2014-2015, per un import total de 15.000,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària. 

 
5. Peticions varies. 

 
a) Emeterio Domingo Saura 

 
Atesa  la petició presentada pel Sr. Emeterio Domingo Saura, en que sol·licita que sigui 
donada de baixa l’activitat de venda a l’engròs i al detall de productes alimentaris, 
ubicada en el carrer Àfrica núm. 103, amb efectes de l’1 de gener de 2015, per jubilació 
del titular de l’activitat. 
Vist l’informe emès pel Tècnic d’activitats al respecte i un cop comprovada la 
documentació aportada, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Donar de baixa amb efectes de l’1 de gener de 2015, l’activitat que es venia 
desenvolupant en el local comercial del carrer Àfrica núm. 103. 
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 20/2009, del 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords al peticionari.  
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b) Irene i Lorena Pitarch Drago 
 
Atesa la petició presentada per les Srs. Irene i Lorena Pitarch Drago, en la que sol·licita 
el canvi de titularitat del dret funerari del  nínxol núm. 8 bloc A del cementiri nou, que 
actualment figura a nom del Sr. Manuel Pitarch Arasa i de la Sra. Clara Drago Ferreres, 
a favor de les peticionàries per defunció dels titulars i per ser hereves universals, 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. 8 bloc A 
Cementiri nou a favor de les peticionàries, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les 
taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a les peticionàries i a intervenció de fons. 
 

c) Javiera Botia López 
 
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. Javiera Botia López, en el que sol·licita 
l’anul·lació de la liquidació de les plusvàlues següents: 

� núm. 43-140-352-2014-11-00001981-04 corresponent a la transmissió de la finca 
situada al carrer de la Victòria núm. 22. 

� núm. 43-140-352-2014-11-00001980-40 corresponent a la transmissió de la finca 
situada al carrer Major núm. 68. 

 
Ja que aquestes plusvàlues s’han liquidat per duplicat en dus rebuts. 
Un cop comprovada la situació al·legada la Junta de Govern Local, per unanimitat, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. L’anul·lació de la liquidació de les plusvàlues següents: 

� núm. 43-140-352-2014-11-00001981-04 corresponent a la transmissió de la finca 
situada al carrer de la Victòria núm. 22. 

� núm. 43-140-352-2014-11-00001980-40 corresponent a la transmissió de la finca 
situada al carrer Major núm. 68. 

SEGON. Donar trasllat a la recurrent i a Base Gestió Ingressos Locals. 
 

d) Òscar Romero Espuny 
 
Vista la petició presentada pel Sr. Òscar Romero Espuny, en la que exposa que per tal 
de donar suport a l’equip de competició de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, sol·licita un 
ajut econòmic per tal de fer publicitat i finançament de l’equip. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Fer una aportació econòmica de 100,00 € a la Unió Ciclista Santa Bàrbara, per 
ajudar a la publicitat i finançament de l’equip. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

e) M. Isabel Villalba Madolell 
 
Vista la petició presentada per la Sra. Maria Isabel Villalba Madolell, titular de l’activitat 
situada al carrer Major núm. 20, en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una 
terrassa amb 4 taules i 16 cadires 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. 
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SEGON. La concessió d’aquest permís no permet que per a la instal·lació de 
l’esmentada terrassa es clavi cap element a terra. 
TERCER. La liquidació de les taxes municipals corresponents. 
QUART. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

f) 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 2015. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per un import de 3.000 €, a compte de la subvenció del 
2015. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i 
a intervenció de fons. 
 

6. Assumptes diversos. 
 
a) Sol·licitud subvenció a la Diputació de Tarragon a dins el Pla Especial d’Inversions 

Municipals 2015 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió del dia 28 de novembre de 2014, 
va aprovar inicialment les bases reguladores del Ple especial d’inversions municipals 2015. 
Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona, en sessió de 5 de 
desembre de 2014, ha aprovat de manera condicionada a l’aprovació definitiva de les 
bases reguladores i del pressupost de la Diputació de Tarragona del 2015, la convocatòria 
del procediment administratiu per  la concessió de les subvencions del Pla especial 
d’Inversions municipals 2015. 
Atenent que l’Ajuntament té aprovat el projecte d’obres “Remodelació d’un tram del 
carrer de la Victòria Fase II – Etapa E”, el qual reuneix el requisit d’inversió municipal 
subvencionable.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció dins el Pla 
Especial d’Inversions Municipals 2015, per un import de 60.735,00 €, d’acord amb les 
bases abans esmentades. 
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la 
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords. 

 
b) Aprovació, si s’escau, cessió de crèdit 

 
Vista la petició formulada per la mercantil REGIMOVI, SL, de cessió del crèdit representat 
per la certificació d'obres núm. 3 de les obres de “Remodelació d’un tram del carrer de la 
Victòria Fase I – Etapa A”, per un import de 104.835,61 €. 
Atès que la certificació esmentada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de data 
8 de gener de 2015. 
Atès que l'article 201 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
permet la cessió dels drets de cobrament. 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la cessió del dret de cobrament de la certificació d'obres abans indicada 
en favor de BANC POPULAR, al compte bancari número ES02-0075-0433 38 0500174439. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a la peticionària. 
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c) Aprovació, si s’escau, cessió de crèdit 
 
Vista la petició formulada per la mercantil REGIMOVI, SL, de cessió del crèdit representat 
per la certificació d'obres núm. 1 de les obres de “Remodelació d’un tram del carrer de la 
Victòria Fase II – Etapa E”, per un import de 119.538,76 €. 
Atès que la certificació esmentada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de data 
8 de gener de 2015. 
Atès que l'article 201 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
permet la cessió dels drets de cobrament. 
Per tot l’exposat  la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la cessió del dret de cobrament de la certificació d'obres abans indicada 
en favor de BANKINTER, SA, al compte bancari número 0128-9808-31-0100000013. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a la peticionària. 
 

d) Aprovació, si s’escau, baixa rebuts erronis i li quidació directa 
 

Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent als exercicis 2011, 2012 i 2013 de 
l’immoble situat al carrer Rector de Vallfogona núm. 25, Esc. C, 2n., 2a., d’aquest 
municipi de Santa Bàrbara, en el que apareix a com a subjecte passiu el Sr. Borcean 
Sebastian Daniel, quan en realitat l’esmentat immoble és propietat de la mercantil La 
Plana de Santa Bàrbara, SL des del passat 06 de març de 2008, domiciliada a 
BARCELONA, Gran Via Carlos III núm. 84, 2n. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis dels exercicis 2011, 2012 i 2013 de la  
taxa per conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici 
situat al carrer Rector de Vallfogona núm. 25, Esc. C, 2n., 2a., d’aquest municipi a nom 
de el Sr. Borcean Sebastian Daniel.  
SEGON. Aprovar la liquidació directa dels exercicis 2011, 2012 i 2013 de la  taxa per 
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al 
carrer Rector de Vallfogona núm. 25, Esc. C, 2n., 2a., a la mercantil La Plana de Santa 
Bàrbara, SL. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 
 

e) Aprovació, si s’escau, baixa de rebuts erronis i  liquidació directa 
 
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent a l’exercici 2014 de l’immoble situat 
al carrer Àngel Guimerà núm. 19 d’aquest municipi de Santa Bàrbara, en el que apareix 
a com a subjecte passiu BANKIA, SA quan en realitat l’esmentat immoble és propietat de 
la Sociedad de Gestión de Activos  des del passat 10 de setembre de 2013, domiciliada 
a MADRID, Paseo de la Castellana núm. 89, 6a. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis de l’exercici 2014 de la  taxa per 
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al 
carrer Àngel Guimerà núm. 19 d’aquest municipi a nom de BANKIA, SA. 
SEGON. Aprovar la liquidació directa de l’exercici 2014 de la  taxa per conservació del 
clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer Àngel 
Guimerà núm. 19, a la Sociedad de Gestión de Activos. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 
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f) Aprovació, si s’escau, Relació de Plusvàlues 
 

Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al 
quart 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 4.545,50 €. 
SEGON. Aprovar les autoliquidacions practicades per aquest Ajuntament per un import 
de 6.528,95 €.  
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació 
aprovada. 

 
g) Aprovació, si s’escau, suspensió del subministra ment d’aigua potable 

 
Vist l’escrit presentat per l’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament 
d’Aigua Potable del municipi de Santa Bàrbara, SOREA, al que acompanya la relació 
individualitzada d’abonats del servei municipal que tenen un seguit de rebuts pendents 
de liquidació. 
Atès que l’esmentada situació de descobert ha estat notificada individualment i de forma 
fefaent als abonats, amb l’advertiment de suspensió del subministrament. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Que es procedeixi en relació als abonats relacionats, en la forma 
reglamentàriament establerta, a la suspensió del subministrament d’aigua potable. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la concessionària del Servei Municipal 
d’Abastament d’Aigua Potable de Santa Bàrbara SOREA. 
 

h) Aprovació, si s’escau, contracte menor de servei s 
 
Atesa la necessitat de dur a terme el servei de verificació anual de les instal·lacions de 
parallamps ubicades a l’Escola Jaume Balmes i a l’Ajuntament , d’acord amb la 
Normativa UNE 21 186:2011, UNE-EN 62.305, Codi Tècnic de l’Edificació SUA08, 
Reglament de Baixa Tensió BT-18, i de mínima seguretat. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. La Contractació del servei de verificació anual de les instal·lacions de 
parallamps de l’Escola Jaume Balmes i de l’Ajuntament, amb l’empresa INGESCO per un 
import anual de 293,82 € IVA no inclòs. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa INGESCO.  
 

i) Aprovació, si escau, compensació de deutes 
 
Atenent que el Sr. Daniel Jove Molist, és deutor de la hisenda pública pels conceptes 
següents: 
Taxa per ocupació de la via pública 2014, per un import de 109,06 € 
Anunci programa Festes Majors 2014, per un import total de 87,00 € 
 
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. Daniel Jove Molist, les factures 
Núm. 1028 de data 03/12/2014, per un import de    355,85 €. 
Núm. 1029 de data 22/12/2014, per un import de 1.419,00 €. 
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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, la 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb el Sr. 
Daniel Jove Molist, per la quantitat equivalent del deute mantingut pel Sr. Daniel Jove 
Molist amb la hisenda municipal, per un import de 196,06 €, restant un crèdit a favor del 
Sr. Daniel Jove Molist de 1.578,79 € 
SEGON. Donar trasllat del present acord al interessat. 

 
j) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 

 
Atès que la Unió Ciclista Santa Bàrbara ha organitzat la Cursa d’Escoles de Ciclisme, la 
qual cosa el ha comportat una sèrie de despeses extraordinàries. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 200,00 € en concepte de col·laboració en 
l’organització de la Cursa d’Escoles de Ciclisme.  
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i a la beneficiària. 
 

7. Torn obert de paraula. 
 

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

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
Joan Jordi Boronat Ferré 

 
 


