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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 16 d’abril 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 16 
d’abril 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 
          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 01-04-2015. 

 
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, sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona 

 
6. Peticions varies. 

 
7. Assumptes diversos. 
 
8. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterio r de data 01-04-2015 
 

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. 9 per un import quaranta-tres 
mil cent divuit euros amb set cèntims (43.118,07 €) i que comença amb la de Grau 
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Maquinària i Servei Integral, SA, corresponent a raspalls  laterals agranadora, per import 
de 534,43  € i finalitza amb la de Miquel Alimentació Grup, SAU, corresponent a bosses 
de brossa i paper higiènic, per import de 66,32 €. 
 

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: 

 
� Endesa Distribución Eléctrica, SLU, llicència municipal per retibat de 50 m de línia 

aèria de baixa tensió des de suport de fusta existent al polígon 8 parcel·la 114 en 
línia CT 21633 existent fins a suport de fusta amb vent a substituir per suport de 
formigó HV11-1600 a instal·lar al polígon 8 parcel·la 113. Exp. 23/2015. 

� Endesa Distribución Eléctrica, SLU, llicència municipal per estesa de 85 m de línia 
aèria de baixa tensió des de ADU és dos conversions a efectuar al polígon 20 
parcel·la 59 en línia del PT 21634 existent. Exp. 25/2015. 

� Rosa Muria Buera, llicència municipal per Construcció de cobert sense ús, al carrer 
Hostal dels Frares núm. 31. Exp. 31/2015. 

 
Prorroga d’obres: 
 

Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local, acorda per 
unanimitat, la concessió de les següents prorrogues d’obres a: 

 
� Fernando Pla Curto, prorroga pel termini d’un any, per realització de les obres de 

construcció d’una granja avícola, al polígon 13 parcel·la 132. Exp. 80/2011. 
 

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:  
 
� Natalija Gusca, al carrer Sant Cristòfol núm. 1, Esc. E 1r., 5a. 
� Juan Luís Gil Adell, al carrer de la Rosa núm. 1, 1r., 2a. 
� Callum Luke Dawson, al carrer Camí de Solsó núm. 2 bloc B 11a. 
 

5. Aprovació, si s’escau, sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona 
 
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 2015. 
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per la realització d’accions de 
desenvolupament local, a la Diputació de Tarragona per la realització de les següents 
activitats: 
XIX Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç 
XVIII Jornades gastronòmiques de la cuina de l’oli d’oliva 
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 la 
realització d’accions de desenvolupament local per import de 15.664,58 €.  
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la 
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords. 
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6. Peticions varies. 
 

a) M. Pilar Bel Solà 
 
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. M. Pilar Bel Solà, en el que sol·licita la 
rectificació de la taxa d’escombreries de l’edifici situat al carrer de la Rosa núm. 12, per 
tractar-se cadastralment del mateix habitatge que el del carrer de la Rosa núm. 14. 
Vist l’informe que sobre el mateix ha emès el Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, 
per unanimitat, acorda: 
PRIMER. La denegació de la sol·licitud presentada pel fet que el servei de recollida 
d’escombreries és un servei de prestació i recepció obligatòria, a més que l’immoble del 
carrer de la Rosa núm. 12 és susceptible de generar brossa urbana. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari. 
 

b) Juan Luís Monllau Tomàs 
 
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Juan Luís Monllau Tomàs, en que sol·licita 
la revisió de la taxa de recollida de brossa domiciliària de l’edifici situat al carrer Metge 
Coto i Garcia núm. 33, ja que paga tres taxes d’escombreries, planta baixa comerç, 
planta baixa habitatge i planta pis habitatge, quan en realitat a la planta baixa només hi a 
comerç sense habitatge. 
Vist l’informe emès al respecte pel Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, un cop 
comprovada la situació al·legada, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. La rectificació de la taxa de recollida de brossa domiciliària de l’edifici situat al 
carrer Metge Coto i Garcia núm. 33 baixos d’aquest municipi, per a l’exercici 2015, en el 
sentit d’anul·lar el rebut corresponent a la taxa d’escombreries d’habitatge. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al  peticionari. 
 

c) Germans Lange, CB 
 

Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Enrique Lange Ebri, en representació de 
l’empresa Germans Lange, CB, en el que exposa que amb data 27 de gener de 2014, 
va constituir una garantia definitiva mitjançant fiança per un import de 352,25 €, per a 
respondre de la bona execució de les obres d’arranjament dels desperfectes existents 
en l’obra “Centre  de dia Municipal”.  
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal i tenint en compte que la recepció de les obres 
es va realitzar amb data 5 de març de 2014, a la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. La devolució de la fiança dipositada per un import de 352,25 €.  
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

d) Marc March Mayo 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Mar March Mayo, en que exposa que el grup polític 
Esquerra Planera, té previst el proper dia de Sant Jordi posar una taula a la plaça Cid i 
Cid, per la qual cosa sol·liciten permís per a poder-la instal·lar. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís per a la instal·lació d’una taula a la plaça Cid i Cid. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari. 
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e) 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 5.000 €, 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. 
 

7. Assumptes diversos. 
 
a) Baixa rebuts i Liquidació directa 
 

Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent als exercicis 2013 i 2014 dels 
immobles situats al carrer Mas de Barberans núm. 12 i 14, d’aquest municipi de Santa 
Bàrbara, en el que apareix a com a subjecte passiu el Sr. Biron Guillermo Barcia 
Cordova, quan en realitat els esmentats immobles són propietat de la mercantil Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, SA des del passat 10 de desembre de 2012, domiciliada a 
BILBAO, Plaza San Nicolàs núm. 4. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis dels exercicis 2013 i 2014 de la  taxa per 
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana dels edificis situats 
al carrer Mas de Barberans núm. 12 i 14 de Santa Bàrbara a nom del Sr. Biron Guillermo 
Barcia Cordova. 
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana dels edificis situats al carrer Mas de Barberans 
núm. 12 i 14 de Santa Bàrbara a nom de la mercantil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
SA.  
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 
 

b) Aprovació, si s’escau, contracte menor de servei s 
 
Atesa la necessitat de contractar la prestació del Servei de Prevenció de riscos laborals, 
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, a la Junta de 
Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació del servei de prevenció de riscos laborals d’acord al 
que estableix la Llei 31/95, de 8 de novembre amb la mercantil Oficina Tècnica de 
Prevenció, SL, per un import de 1.400,00 €/ anuals, més la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Aprovar la contractació del servei de vigilància de la salut amb la mercantil 
Oficina Tècnica de Prevenció, SL, d’acord amb l’oferta que consta al contracte a 
l’apartat 3. Condicions econòmiques. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
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c) Aprovació, si s’escau, contracte menor de servei s 
 

Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la publicitat de la Festivitat de Sant 
Gregori 2014. 
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 tex 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 tex 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. Adjudicar la contractació de la publicitat abans esmentada, a la mercantil 
Ràdio Tele-Taxi (RTT), SA, per un import de 100,00 €, 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 mercantil adjudicatària i a intervenció de 
fons.  
 

d) Aprovació, si s’escau, contracte menor de servei s 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació d’una xaranga per a la realització de 
l’acte de cantada de cobles per les cases de les pubilles 2015, dins la Festivitat de SAnt 
Gregori del dia 9 de maig de 2015. 
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 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 de xaranga per a la realització de l’acte de cantada de 
cobles per les cases de les pubilles 2015, dins la Festivitat de Sant Gregori del dia 9 de 
maig de 2015 amb  la xaranga Jotera Xino-xano, per un import de 544,50 € IVA inclòs. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré per a la signatura 
del contracte corresponent. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del servei i a intervenció de 
fons d’aquest Ajuntament. 
 

e) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 
 

Atès que l’Associació de Paintball de Santa Bàrbara, ha participat en el cap de setmana 
de formació de monitors de lleure del grup Joventut, organitzat per la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una aportació econòmica de 250,00 € a l’Associació de Paintball de 
Santa Bàrbara, per ajudar a sufragar les despeses ocasionades en l’activitat abans 
esmentada. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la beneficiària i a intervenció de fons. 
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f) 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 primer trimestre del 2015. 
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. 

 
g) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 

 
Atès que Mans Unides, ha de col·laborar en les XXIV Jornades culturals 2015 durant el 
dia 23 d’abril per la Diada de Sant Jordi, mitjançant la venda de roses a beneficis dels 
projectes 2015 de Mans Unides. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una aportació econòmica de 300,00 € a Mans Unides, per ajudar a 
fer front a les despeses ocasionades per la realització de l’activitat abans esmentada. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Mans Unides i a intervenció de fons. 

 
8. 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 cinquanta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
Joan Jordi Boronat Ferré 

 


