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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 5 de març 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 en funcions, Rosa M. Arasa Cavallé, 
essent les dinou hores del dia 5 de març de 2015, per celebrar Sessió Ordinària de la unta 
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 
          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 19-02-2015. 

 
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. 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 19-02-2015 
 

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. 5 per un import trenta-un mil 
nou-cents setanta-vuit euros amb seixanta cèntims (31.978,60 €) i que comença amb la 
d’Impremta Querol, SL, corresponent a cartells Sant Antoni i Carnaval 2015, per import 
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de 216,61 € i finalitza amb la de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, 
corresponent a segells, per import de 3,79 €. 
 

3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres 
 
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per u 
unanimitat, la concessió, i liquidació del tribut corresponent de les següents llicències 
d’obres a: 

 
� Rosa Muria Buera, llicència municipal per construcció de piscina carrer Hostal dels 

Frares núm. 31. Exp. 01/2015. 
 

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:  
 
� Marc Espuny Guillen, a la carretera de la Galera núm. 16-18, 1r., 3a. 
 
Vist l’informe del tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda 
concedir permís per connexió a la xarxa municipal de clavegueram, i la liquidació del 
tribut corresponent a:  
 
� ASERAM, SL, a la parcel·la 10 A del polígon industrial Barranc de Lledó. 
 

5. Peticions varies. 
 

a) Joaquim Martí Llombart 
 
Vista la petició presentada per Joaquim Martí Llombart, en representació de l’associació 
Planers pels bous, en que demana permís per realitzar una festa taurina el proper dia 8 
de maig de 2015, en el marc de les festes de sant Gregori, a l’estadi municipal. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir autorització per a la celebració de la festa taurina a l’estadi municipal 
el proper dia 8 de maig de 2015, en el marc de la festivitat de sant Gregori, amb 
l’obligació de deixar les dependències municipals netes ja que el dia següent hi ha una 
altre acte. 
SEGON. Comunicar el present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

b) Pou Sansa 
 
Atesa la petició presentada pel president del Pou Sansa, el Sr. José Joaquín Roig Arasa, 
en la que sol·licita la devolució de la fiança dipositada per creuar el camí de Mianes per  
passar una canonada d’aigua, a l’alçada de les parcel·les 73 i 135 del polígon 5, un cop 
realitzats els treballs i havent complert els condicionants establerts pel tècnic municipal. 
La Junta de Govern local, vist l’informe emès al respecte pel tècnic municipal, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. La devolució de la fiança dipositada per un import de 100,00 €.  
SEGON. Comunicar el present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 



 

3 
 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

c) Bàrbara Rodrigo Lleixà 
 
Vista la petició presentada per la Sra. Bàrbara Rodrígo LLeixà, en la que  sol·licita el 
pagament de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels 
Carnavals 2015, amb animació musical. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de 
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2015. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

d) Fàtima Blanch Farnós 
 
Vista la petició presentada per la Sra. Fàtima Blanch Farnós, en la que  sol·licita el 
pagament de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels 
Carnavals 2015, amb animació musical. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de 
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2015. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

e) Angelina Ibáñez Andreu 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. Angelina Ibáñez Andreu, propietària del local 
comercial situat al carrer Major núm. 52 d’aquets municipi, en que sol·licita que sigui 
donada de baixa l’activitat de verduleria que s’hi venia desenvolupament, amb efectes de 
l’1 de gener de 2015 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 
verduleria, en l’actualitat no desenvolupa la seva activitat en el local abans esmentat, 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 Major núm. 52. 
SEGON. Comunicar a la peticionària 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.  
 

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 2.000 €, 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. 
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6. Assumptes diversos. 
 
a) Sol·licitud subvencions a la Diputació de Tarrag ona 

 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria del 
procediment administratiu per a la concessió de subvencions durant l’any 2014. 
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció del programa de protecció de la salut 
pública, a la Diputació de Tarragona per la realització de les següents actuacions: 
Seguretat a les zones de bany – piscines 
Reducció de peridomèstics i control de plagues 
Control sanitari d’aigua de consum humà 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d'una subvenció per al del 
programa de protecció de la salut pública per un import de 15.965,49 €. 
SEGON. 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, ampliació de fraccionamen t de pagament de rebuts  
 
Vista la sol·licitud presentada per Michel Jean Marie Gilis, 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 i Impost sobre els 
Béns Immobles (Expedient 1994/106494), 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: GILIS, MICHEL JEAN MARIE. 
NÚMERO TOTAL DE REBUTS:    47 
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: IVTM, TAXES I PREUS PÚBLICS I IBI  
DADES ECONÒMIQUES: 
CLAU COBRAMENT  Principal  Recàrrec  Costes    Interessos          Total 
    6.650,17  1.330,01  296,61      1.656,22       9.933,01 
 
Lliuraments a compte. . . . . . . . .  0,00 
Pendent . . . . . . . . . . . . . . .    9.933,01 
Atès que l’interessat demana: 
- El fraccionament mensual del deute en 75 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. 
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Atès que el senyor Michel Jean Marie Gilis, 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 del termini de fraccionament/ajornament de pagament 
dels rebuts de la liquidació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes i 
preus públics i Impost sobre Béns Immobles (IBI), proposat. 
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. 

 
c) Aprovació, si s’escau, ajut d’urgència social 
 

Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pels Serveis socials bàsics de 
l’ajuntament de Santa Bàrbara. 
Vista la valoració positiva emesa per l’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, i que consta a l’expedient com Annex I, en relació a la 
sol·licitud presentada. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social, 
d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als  Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i 
a intervenció de fons. 
 

d) Aprovació, si s’escau, baixa llicència activitat  
 

Vist l’informe emès pel personal subaltern al servei d’aquest Ajuntament en el que posa 
de manifest que en el local comercial situat al Passeig de les Escoles núm. 38 d’aquest 
municipi, on es venia desenvolupant l’activitat de bar ha estat tancada al públic i en 
l’actualitat no desenvolupa cap mena d’activitat en el local abans esmentat, 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 Passeig de les Escoles núm. 38. 
SEGON. Donar de baixa les taxes i preus públics corresponents al local comercial situat 
al Passeig de les Escoles núm. 38, per l’exercici 2015. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords al departament de taxes i preus públics.  
 

e) Aprovació, si s’escau, contracte menor de servei s 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment per a la revisió anual del material 
contra incendis existents  en les dependències municipals del Centre municipal de serveis 
socials. 
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. 
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. 
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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 de manteniment del material contra incendis de 
les dependències municipals del Centre municipal de serveis socials d’acord amb el quadre 
de preus que figura com Annex I al contracte amb la mercantil Extingil, SLL. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
 

f) Aprovació, si s’escau, preus contradictoris de l ’obra “Remodelació d’un tram del 
carrer de la Victòria Fase I – Etapa A” 
 
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria 
Fase I – Etapa A”, que incorpora els preus contradictoris números PC-01, PC-02, i PC-03, 
degudament signada pel tècnic director de l’obra i l’empresa adjudicatària Regimovi, SL. 
Atenent que l’obra està inclosa en el Pla especial d’inversions sostenibles (PEIS). Any 
2014. 
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. 
 

g) Aprovació inicial Pla Especial urbanístic per l’ ampliació d’un establiment industrial   
 
Vist el Pla especial per l’ampliació d’un establiment industrial existent  dedicat a 
l’envernissat de perfils i la fabricació de plafons per a mobles, redactat per la ENATE 
ENGINYERIA, SLP, Jordi Sabaté Rupérez, a instància de la societat Barnizados 
Industriales, SA (BARINSA), propietària dels terrenys inclosos en el seu àmbit. 
Vist el favorable informe emès al respecte per l'Arquitecte tècnic municipal. 
Vist el favorable informe emès per la Secretària de la Corporació. 
Atenent el que disposen els article 85 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, respecte la tramitació per l’aprovació 
del Pla esmentat. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla especial “per l’ampliació d’un establiment industrial 
existent  dedicat a l’envernissat de perfils i la fabricació de plafons per a mobles, redactat 
per la ENATE ENGINYERIA, SLP, Jordi Sabaté Rupérez, a instància de la societat 
Barnizados Industriales, SA (BARINSA), propietària dels terrenys inclosos en el seu àmbit. 
SEGON. Sotmetre a informació pública el Pla especial, pel termini d’un mes, mitjançant la 
publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la Província i un dels diaris de 
major circulació de la Província, als efectes de la presentació d’al·legacions o 
reclamacions. 
TERCER. Sol·licitar informe sobre el Pla inicialment aprovat a: 
• Agència Catalana de l’Aigua. 
• Oficina territorial d’avaluació ambiental dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre. 
• Servei de paisatge de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge. 
• Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura. 
• Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
• Serveis Territorials d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré, per tal de dictar les 
disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents acords. 
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7. Torn obert de paraula. 
 
No n’hi ha.  
 

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

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
Joan Jordi Boronat Ferré 

 
 


