
 

1 
 

Ajuntament d e  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 4 de juny 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., essent les dinou hores del dia 4 
de juny 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. 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 21-05-2015. 

 
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 

 
3. Aprovació, si s’escau, cessió vials efectuada pels Srs. Ricardo Pla Curto i Teresa Arasa 

Pitarch. 
 

4. Peticions varies. 
 

5. Assumptes diversos. 
 
6. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterio r de data 21-05-2015 
 

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. 14 per un import quaranta-un 
mil set-cents euros noranta-dos amb nou cèntims (41.792,09 €) i que comença amb la de 
Telefónica de España, SAU, corresponent a telèfon centre de dia abril, per import de 
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45,68 € i finalitza amb la de Zhongmin Hu, corresponent a material divers, per import de 
260,30 €. 
 

3. Aprovació, si s’escau, cessió vials efectuada pe ls Srs. Ricardo Pla Curto i Teresa 
Arasa Pitarch. 
 
Vist l’escrit presentat pels Srs. Ricardo Pla Curto i Teresa Arasa Pitarch, de cessió dels 
terrenys de la seva propietat destinats a vial públic. 
Vist l’informe emès al respecte per Secretaria, i atenent el que disposa el Reglament del 
Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/88, de 17 d’octubre, la Junta 
de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la cessió efectuada pels Srs. Ricardo Pla Curto i Teresa Arasa Pitarch, 
de noranta-tres metres quadrats i vuitanta-quatre decímetres quadrats (93,84 m2), 
corresponents a vials. I que figuren al plànol com annex I.  
SEGON. Determinar que l’acceptació de la cessió dels terrenys destinats a sistema general 
viari i zones verdes no significa l’acceptació de les obres d’urbanització que la cedent ha 
d’executar al seu càrrec. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de quants documents, públics o 
privats, siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord. 

 
4. Peticions varies. 

 
a) EMTE GIRONA, SAU 

 
Vist la petició presentada per la mercantil  EMTE GIRONA, SAU, en que exposa que 
segons acord de la Junta de Govern Local de data 07-04-2011, se’ls va concedir 
autorització de llicència d’obres núm. exp. 24/2011, per realitzar els treballs d’instal·lació 
de baixa tensió subterrània afectant el subsòl del carrer Doctor Cid i Torta, d’aquest 
municipi. 
Atès que per la realització de les obres esmentades es va dipositar l’aval núm. 
10000618323, per un import de 2.500,00 €, per respondre de la perfecta execució de 
l’obra, i un cop acabada sol·licita la devolució de l’aval esmentat. 
Vist l’informe emès pel tècnic municipal, a la Junta de Govern Local es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. La devolució de l’aval núm. 10000618323 per un import de 2.500,00. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 
b) Mykhaylo Borodin 

 
Atesa la sol·licitud presentada pel senyor Mykaylo Borodin, titular de la bocateria situada 
a la Ctra. de la Galera, 16, en la que es demana permís per a la instal·lació d´una 
terrassa d’estiu, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda: 
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d´una terrassa d’estiu, sempre i quan no 
dificulti el pas de vianants, i amb la col·locació d´una tanca protectora al voltant de les 
taules i cadires. 
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 corresponent. 
QUART. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
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c) Fàtima Blanch Farnós 
 

Vista la petició presentada per la Sra. Fàtima Blanch Farnós, en la que sol·licita una 
bestreta per a la realització de la carrossa “Donant la nota” per a les properes festes 
majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de la carrossa “Donant la nota”  per a 
les properes festes majors, per un import de 180,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 
d) Escola Jaume Balmes 

 
Vista la petició presentada pel Sr. Director de l’escola Jaume Balmes, en el que exposa 
que durant la realització de les Jornades Culturals l’esmentada escola ha organitzat el 
Concurs Literari Rogeli Farnós de caràcter escolar i local, per la qual cosa sol·licita la 
col·laboració de la Regidoria d’Ensenyament d’aquest Ajuntament per fer front a les 
despeses dels llibres-obsequis del concurs literari Rogeli Farnós. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 350,00 € en concepte de col·laboració en 
l’adquisició dels llibres per obsequiar als guanyadors del concurs.  
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i a la beneficiària. 
 

5. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, bonificació de l’Impost s obre Vehicles de Tracció Mecànica 

(IVTM) 
 

Vistes les sol·licitud presentades pels titulars dels vehicles que a continuació es 
relacionaran, en les que sol·liciten, d’acord amb l’establert a l’article 2.1, b) de l’Annex de 
l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
(IVTM), la bonificació de l’impost dels seus vehicles per tenir una antiguitat mínima de 25 
anys comptats a partir de la data de fabricació: 

� Juan M. Subirats Berengué, 3669-DKD 
� Herminia Llasat Reverté, T-4823-Y 

 
Un cop comprovades les situacions al·legades i atenent el que disposa l’article 2.1, b) de 
l’Annex de l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica (IVTM), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Atorgar la bonificació de l’impost a partir de l’any 2016 als vehicles que a 
continuació es relacionaran, per tenir un antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir 
de la data de fabricació: 

� Juan M. Subirats Berengué, 3669-DKD 
� Herminia Llasat Reverté, T-4823-Y 

 
SEGON. Donar trasllat dels presents acords als peticionaris i a Base Gestió d’Ingressos 
Locals. 
 

b) 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. 
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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. 

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

 
Atesa la necessitat de contractar la prestació del Servei de socorrisme de les Piscines 
municipals per a l’estiu 2015, d’acord al que estableix la Llei 31/95, de 8 de novembre. 
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 d’un contracte menor 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 de socorrisme de les Piscines municipals 
per a l’estiu 2015, d’acord al que estableix la Llei 31/95, de 8 de novembre amb el Sr. 
Juan M. Subirats Berengué, per un import de 20.530,00 € IVA inclòs. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

d) Aprovació, si s’escau, pagament contraprestació econòmica per l’execució del 
Programa de salut escolar  

 
Vist l’article 4.2 del Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de salut 
escolar, d’acord amb el qual els ajuntaments, dins del seu àmbit territorial, són els 
responsables de l’execució del Programa salut escolar, en els termes que s’estableixen 
en el present Decret.  
Atenent el que disposa l’article 13 de l’esmentat decret en el que s’estableix que per tal 
de coadjuvar en la realització del Programa de salut escolar, el Departament de Salut 
atorgarà una contraprestació econòmica als ajuntaments per a al seva execució als 
centres docents públics. la quantia d’aquesta contraprestació es determinarà, per a cada 
curs acadèmic, mitjançant Ordre del Departament de Salut. 
Atenent el que disposa l’article 14 de l’esmentat decret que estableix que la 
contraprestació econòmica destinada a l’ajuntament, aquest retindrà un 5% per a 
despeses administratives, i destinarà la resta al personal sanitari que hagi realitzat les 
tasques del Programa. 
Vista l’Ordre SLT/67/2013, de 16 d’abril, per la qual es fixa l’import de la contraprestació 
econòmica per a l’execució del Programa de salut escolar per al curs acadèmic 2012-
2013. 
Vista l’Ordre SLT/233/2014, de 21 de juliol, per la qual es fixa l’import de la 
contraprestació econòmica per a l’execució del Programa de salut escolar per al curs 
acadèmic 2013-2014. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el pagament al Pediatre Jaume Miquel Salsas, la contraprestació 
econòmica de 244,24 €, corresponent al curs 2012-2013. 
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SEGON. Aprovar el pagament al Pediatre Jaume Miquel Salsas, la contraprestació 
econòmica de 277,15 €, corresponent al curs 2013-2014. 
TERCER. Donar trasllat del present acord al beneficiari i a intervenció de fons. 

 
e) Aprovació, si s’escau, Premis Festes Majors 2015  
 

Atesa la previsió de l’aprovació del programa d’actes per a les properes Festes Majors a 
celebrar durant els dies 10 a 19 de juliol, davant la necessitat d’acordar l’import de les 
subvencions per als diferents actes. 
 
La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. El Sistema de concurs i els premis per a les carrosses, serà el següent: 
Preu fix per participar 180,00 €. 
Justificant factures 270,00 €. 
 
1r. premi: 90,00 €  
2n. premi: 60,00 € 
3r. premi: 30,00 €  
 
SEGON. Els premis per als equips participants en la Cursa enigmàtica, seran els 
següents: 
1r, 2n i 3r Premi:  un pernil cadascun. 
 
TERCER. Aportació entitats col·laboradores: 
 
* A la Penya amics del Cavalls, 750,00 €. 
* Al grup de Tractoristes, 500,00 €. 
* A la Penya Planers pel bous, 2.250,00 €. 
* A l’associació de Paintball, 200,00 €. 
* A la Societat de Caçadors, 250,00 € 
 

f) 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: 

 
� Juana Gisbert Pla, llicència municipal per reforma d’habitatge amb modificació 

d’estructura, al carrer Ametller núm. 49. Exp. 38/2015. 
 

g) Rectificació d’errors 
 
Atès que en l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2015  
en el punt: 
5. Peticions varies, apartat c) Club de Futbol Sant a Bàrbara 
“PRIMER. Concedir la darrera bestreta per un import de 3.700,00 €, corresponent a la 
subvenció del 2015.”; s’ha detectat un error aritmètic. 
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions publiques i del procediment administratiu comú. 
Atès que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici els 
erros aritmètic existents en els seus actes. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda rectificar l’acord abans esmentat en el 
sentit següent: 
PRIMER. Concedir la darrera bestreta per un import de 1.700,00 €, corresponent a la 
subvenció del 2015. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

6. 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 trenta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
Joan Jordi Boronat Ferré 

 


