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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 5 de febrer 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 5 de febrer 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. 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 22-01-2015. 

 
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, Bases específiques reguladores per a la concessió de 

subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la realització de 
programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i 
tradicionals. 

 
6. Aprovació, si s’escau, addenda econòmica per a l’any 2014 del Conveni marc entre el 

Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social 

 
7. Peticions varies. 

 
8. Assumptes diversos. 
 
9. Torn obert de paraula. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterio r de data 22-01-2015 
 

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

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. 2 per un import cent quaranta-
vuit mil nou-cents dos euros amb cinquanta-nou cèntims (148.902,59 €) i que comença 
amb la de Prontoservis, SL, corresponent a desembossaments carrers, per import de 
255,61 € i finalitza amb la de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, 
corresponent a despeses postals, per import de 1,08 €. 
 

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: 
 
� Mihàità Virgil Balaban. Exp. 59/2013. 
� Maximina Ontañon Gisbert. Exp. 37/2014. 

 
4. 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:  
 
� Josefa del Mar López Troca, al carrer Roger de Llúria núm. 12, 1r., 5a. 
� Marc Forcadell Buitrago, al carrer Godall núm. 17. 
� Indre Dilyte, al carrer Pompeu Fabra núm. 8, 2n., L 
 

5. Aprovació, si s’escau, Bases específiques regula dores per a la concessió de 
subvencions a entitats culturals, educatives i espo rtives i similars per a la 
realització de programes i activitats de promoció i  difusió de l’esport, la cultura i 
les festes populars i tradicionals. 

 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les Bases Específiques reguladores per a la 
concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la 
realització de programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les 
festes populars i tradicionals. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del 
present acord. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment es Bases Específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la realització de 
programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i 
tradicionals, que figuren incloses a l’expedient. 
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SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de vint dies, als 
efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes 
en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació. 

 
6. Aprovació, si s’escau, addenda econòmica per a l ’any 2014 del Conveni marc entre 

el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de S anta Bàrbara en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al bene star social 
Atès que el dia 25 de maig de 2012 es va signar el contracte programa 2012-2015 amb tots 
els consells comarcals de les Terres de l’Ebre per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. 
Atès que d’acord amb les clàusules segona i quarta de l’esmentat conveni marc s’ha 
presentat addenda econòmica per a l’any 2014 al Conveni marc entre el Consell Comarcal 
del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social. 
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de que 
els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques o 
particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al municipi. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar  l’addenda econòmica per a l’any 2014 del Conveni marc entre el Consell 
Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social. 
SEGON Facultar el Sr. Alcalde-President Joan Jordi Boronat Ferré per a la signatura de 
l’addenda econòmica aprovada. 
 

7. Peticions varies. 
 

a) Manuel González Cordón 
 
Atesa la petició presentada pel Sr. Manuel González Cordón 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 Bar amb karaoke, ubicada al 
carrer Pompeu Fabra núm. 2, 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 pel peticionari en dos mensualitats, havent d’efectuar l’ingrés durant els quinze 
primers dies de cada mes a partir del mes de febrer. 
SEGON. Comunicar el present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

b) Anie Reden Nápoles Fernández 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. Anie Reden Nápoles Fernández, en la que 
sol·licita el canvi de titularitat del dret funerari del  nínxol núm. 1177, que actualment 
figura a nom del Sr. Juan Miró Gombau, a favor de la peticionària per defunció del titular i 
per ser hereva universal, 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. 1177 a favor de 
la peticionaria, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
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c) Càritas Parroquial 

 
Vista la petició presentada per Càritas Parroquial en al que demana un ajut per fer front a 
les despeses d’urgència social del municipi. 
Vist l’informe emès per la Regidoria de Serveis Social i Salut d’aquest Ajuntament, al 
respecte. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER.  La concessió de l’aportació benèfica de 1.000,00 € a l’entitat municipal Càritas 
Parroquial, per a atendre ajuts d’urgència. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Càritas Parroquial, i a intervenció de fons. 
 

8. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, quarta certificació de l’ obra “Remodelació d’un tram del 

carrer de la Victòria Fase I – Etapa A” 
 
Vista la Certificació núm. 4 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 dos mil vuitanta 
euros amb vint-i-un cèntims (2.080,21 €), 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. 4 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la 
Victòria Fase I – Etapa A”, per un import de 2.080,21 €. 
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. 

 
b) Aprovació, si s’escau, segona certificació de l’ obra “Remodelació d’un tram del 

carrer de la Victòria Fase II – Etapa E” 
 
Vista la Certificació núm. 2 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 cinc mil 
vuit-cents trenta-un euros amb seixanta-cinc cèntims (105.831,65 €), 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. 2 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la 
Victòria Fase II – Etapa E”, per un import de 105.831,65 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi, 
SL. 
 

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. 2 de les obres de “Remodelació d’un tram del carrer de la 
Victòria Fase II – Etapa E”, per un import de 105.831,65 €. 
Atès que la certificació esmentada està prevista la seva aprovació per la Junta de Govern 
Local de data 5 de febrer de 2015. 
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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. 
 

d) Aprovació, si s’escau, Programa d’actes i Premis  Carnaval 2015 
 

Vist el programa d’actes del Carnaval 2015, a celebrar els propers dies 13 i 14 de febrer, 
presentat per la Regidoria de Fires i Festes. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords: 
Aprovar l’atorgament dels premis següents: 
 
  Comparses (mínim 6 persones)      
  
1r.  Premi   200,00 €     
2n. Premi   150,00 €       
3r.  Premi   100,00 €    
  

Individuals 
 
A la millor disfressa  50,00 € 
A la disfressa més original 50,00 € 
A la disfressa més divertida  30,00 € 
A la millor disfressa infantil  30,00 € 
 
Premi especial per vehicles disfressats i amb animació musical. 
 
Els membres de la Junta de Govern Local l’aprova. 
 

e) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta  d’aparcament individual per a 
persones amb disminució 
 
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: 
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom del Sr. 
Fernando Caballé Arín. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a Serveis Socials. 
 

f) Aprovació, si s’escau, baixa de rebuts erronis i  liquidació directa 
 
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per recollida de brossa urbana, 
corresponent als exercicis 2013 i 2014 de l’immoble situat al Quarter Sud polígon 12 
parcel·la 25 d’aquest municipi de Santa Bàrbara, en el que apareix a com a subjecte 
passiu el Sr. Georges M. Faure Phelippe quan en realitat l’esmentat immoble és 
propietat del Sr. José Antonio Cruz Lapeira des del passat 19 de setembre de 2012, 
domiciliat a Santa Bàrbara, carrer Major núm. 57. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis dels exercicis 2013 i 2014 de la  taxa per  
recollida de brossa urbana de l’immoble situat al Quarter Sud polígon 12 parcel·la 25 
d’aquest municipi a nom del Sr. Georges M. Faure Phelippe. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 
 

g) Anul·lació, si s’escau, Relació de Plusvàlues 
 

Havent-se detectat un error en el percentatge del dret de les propietats transmeses per 
la senyora M. Yvette  Gombau Pascual, i amb la finalitat de poder practicar el càlcul 
correcte de les liquidacions de l’IIVTNU corresponents. 
Atenent que també s’ha detectat un error en la liquidació practicada a nom del Sr. José 
Miguel Cid Espuny, en la referència cadastral de l’immoble transmès.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
 
PRIMER. L’anul·lació dels següents rebuts de liquidacions de plusvàlues (càrrec 43-140-
352-2015-1), per ser erronis: 
43-140-352-8906810BF8180F0001BT-2014-2049 per un import de    455,20 €. 
43-140-352-8906803BF8180F0001UT-2014-2050 per un import de 1.753,37 €. 
43-140-352-8906802BF8180F0001ZT-2014-2051 per un import de      89,96 €. 
 
SEGON. L’anul·lació del següent rebut de liquidació de plusvàlua, per ser erroni: 
43-140-352-8302001BF8180A0001IY-2014-2040 per un import de 92,89 €. 
 
TERCER. Donar trasllat a intervenció de fons. 
 

h) Aprovació, si s’escau, relació Plusvàlues 
 
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents a les 
rectificacions abans aprovades, 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 1.815,62 €. 
SEGON. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació 
aprovada. 

 
i) Aprovació, si s’escau, contracte menor de servei s 

 
Atesa la necessitat de dur a terme el servei consistent en el tractament per tèrmits  a les 
dependències de la Llar d’Infants “Les Beceroles”. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. La contractació del servei consistent en el tractament per tèrmits amb sistema 
per estacions termigard, amb l’empresa TURCH, SL,  per un import de 1.250,00 €  més 
la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa TURCH, SL.  
 

j) Adhesió, si s’escau, a la campanya Mulla’t per l ’Esclerosi Múltiple-2015 
 

Atès que el proper dia 12 de juliol la Fundació Esclerosi Múltiple celebrarà la campanya 
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. 
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Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara any rere any ha donat suport  a aquesta 
campanya mitjançant la celebració de la jornada de natació solidària a les piscines 
municipals. 
Atès que la Fundació mitjançant la col·laboració rebuda de la societat civil, empreses i 
institucions, ha pogut seguir donant resposta a les persones afectades per aquesta 
malaltia a través de la Xarxa d’Hospitals de dia amb serveis especialitzats de 
neurorehabilitació, serveis d’orientació, inserció i formació laboral, així com l’atenció a les 
persones recent diagnosticades i el seu acompanyament en l’evolució de la malaltia. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Adherir-se a la celebració el proper dia 12 de juliol a la campanya Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Fundació Esclerosi Múltiple. 
 

k) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obres 
 
Atesa la necessitat de procedir a la realització de les obres consistents en la instal·lació 
elèctrica a l’edifici de  l’Smartcentre.  
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atès el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, 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 de les obres consistents en la instal·lació elèctrica a 
l’edifici de l’Smartcentre, amb la mercantil Instal·lacions Sebastián, SL, per un import de 
28.558,12 € IVA inclòs. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré per a la signatura 
del contracte corresponent. 
 

l) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obres 
 
Atesa la necessitat de procedir a la realització de les obres consistents en la instal·lació 
elèctrica de les obres de la Plaça de la Independència. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atès el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, 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 de les obres consistents en la instal·lació elèctrica de 
les obres de la Plaça de la Independència, amb la mercantil Instal·lacions Sebastián, SL, 
per un import de 12.991,55 € IVA inclòs. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
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TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré per a la signatura 
del contracte corresponent. 
 

9. Torn obert de paraula. 
 

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 

 
 


