Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 7 de maig 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 7
de maig 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: 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 16-04-2015.
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, addenda número 2 al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i l’Oficina Provincial de la Creu Roja Espanyola a Tarragona en relació
al servei de teleassistència domiciliària.
6. Aprovació, si s’escau, sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de les Dones.
7. Aprovació, si s’escau, prorroga Pla Local de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de
Gènere.
8. Peticions varies.
9. Assumptes diversos.
10. Torn obert de paraula.
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 16-04-2015
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. 11 per un import trenta-cinc mil
tres-cents seixanta-tres euros amb quaranta-set cèntims (35.363,47 €) i que comença
amb la de Kanars, SL, corresponent a asfalt arranjament camins i carrers, per import de
202,55 € i finalitza amb la de Sociedad Estatals de Correos y Telégrafos, SA,
corresponent a segells, per import de 6,44 €.
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:
Juana Arasa Espuny. Exp. 11/2012.
José Martí Vallés. Exp. 29/2014.
Agustín Vallés Blanch. Exp. 54/2014.
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, la devolució de la fiança per runes a les següents llicències d’obres:
Juana Arasa Espuny. Exp. 11/2012.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua 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:
Javiera Botia López, a la carretera de La Galera núm. 34 baixos D.
Joel Sanz Ventaja, al carrer Sant Cristòfol núm. 1, Esc. E, 2n., 1a.
Èric Espuny Guillen, al carrer Sant Rafael núm. 26, 2n. C.
5. Aprovació, si s’escau, addenda número 2 al Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’Oficina Provincial de la Creu Roja Espanyola a
Tarragona en relació al servei de teleassistència domiciliària.
Atès que en data 2 de maig de 2005 es va signar el Conveni de col·laboració entre
l’Oficina Provincial de la Creu roja Espanyola a Tarragona i l’Ajuntament de Santa
Bàrbara referent al Servei de Teleassistència domiciliària i addenda posterior.
Atès que en data 30 de setembre de 2010 es va signar l’Annex núm. 1 al Conveni abans
esmentat.
Atesa la necessitat d’ampliar el nombre d’aparells conveniats en el conveni abans
esmentat.
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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 núm. 1 al Conveni de col·laboració entre l’Oficina Provincial
de la Creu roja Espanyola a Tarragona i l’Ajuntament de Santa Bàrbara referent al Servei
de Teleassistència domiciliària.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré, o persona que
legalment el substitueixi, per a la signatura de l’annex aprovat.
6. Aprovació, si s’escau, sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de les Dones.
Vista la Resolució BSF/756/2015, de 14 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la
concessió de subvencions pluriennals als ens locals per finançar les despeses derivades
de l’elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones dins
l’exercici 2015.
Vist el projecte “A El disseny i l’elaboració d’un pla de polítiques de dones” elaborat per
la Regidoria de Serveis Socials per un import total de 5.000,00€.
Vist el projecte “B.2 Programació anual d’activitats adreçades a les dones” elaborat per
la Regidoria de Serveis Socials per un import total de 6.100,00€
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acollir-nos a la Resolució BSF/756/2015, de 14 d’abril, del Departament de
Benestar Social i Familiar de la Generalitat de Catalunya.
SEGON. Sol·licitar una subvenció per a la realització del projecte “A El disseny i
l’elaboració d’un pla de polítiques de dones” abans esmentat de 2.500,00€
TERCER. Sol·licitar una subvenció per a la realització del projecte “B.2 Programació
anual d’activitats adreçades a les dones” abans esmentat de 3.000,00€
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré, per a la signatura
de la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents acords.
7. Aprovació, si s’escau, prorroga Pla Local de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de
Gènere.
Atès que ha finalitzar el Pla Local de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere
2008-2011.
Atès que revisant les línies d’actuació i els diferents objectius que ens vàrem marcar,
s’observa que alguns d’aquests no s’ha pogut aconseguir. Per la qual cosa, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Prorrogar el Pla Local de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere per al
període 2015.
SEGON. Renovar i modificar el Consell Consultiu per a la Igualtat de Gènere i la
Comissió Tècnica de Seguiment del Pla Local de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de
Gènere 2015, de la qual en formen part:
Consell Consultiu per a la Igualtat de Gènere, els membres que hi formen part:
- Regidora de Serveis Socials, que actuarà com a presidenta del mateix
- Tècnica de l’àrea de dona, amb la funció de coordinació del consell consultiu.
- 1 representant de cadascun dels grups polítiques que formen part de l’ajuntament.
- 2 representants de les Associacions de Dones
- Representants d’altres associacions i entitats locals
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- Ciutadans del municipi, que actuaran com a representants d’alguns dels àmbits
següents: educació, salut, joves, dones, gent gran, immigrants, empresarial, comerç,
habitatge, oci, estudiants i treballadors de l’administració pública local.
Comissió Tècnica de Seguiment del Pla Local de Polítiques d’Igualtat d’oportunitats de
Gènere, els membres que hi formen part:
- Jordi Boronat Ferré, alcalde i regidor d’urbanisme, personal i serveis
- Montse Rodríguez Arasa, regidora de joventut, serveis socials i salut
- Alfred Blanch Farnós, regidoria de cultura i ensenyament
- Judit Lleixà Solà, regidoria de fires i festes
- Antonio Ollés Molias, regidoria de governació, TIC, promoció econòmica i turisme
- Angela Pla Pujol, regidoria d’hisenda
- Èric Bel Gisbert, regidoria d’esports i gestió del medi
- Jordi Roé Bonfill, regidoria d’agricultura
- Montse Tomàs Cid, àrea de joventut, infància i adolescència.
- Teresa Sancho Sancho, àrea de serveis socials
- Guillem Gaya Sol, àrea de cultura
- Fàtima Blanch Farnós, àrea d’adults
- Josefa Gesti Cid, àrea de gent gran
- Rosana Fort Rodríguez, área d’educació
- Eduard Roldan Ventura, àrea de promoció econòmica
- Mercè Fort Rodríguez, àrea de noves tecnologies
- Georgina Codorniu escrivà, àrea de salut
- Dolors Casadó Papiol, àrea de la dona i coordinació del Pla Local de Polítiques
d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere.
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a l’àrea de la dona i coordinació del Pla
Local de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere.
8. Peticions varies.
a) M. Mercedes Queral Cid
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. Mercedes Queral Cid, en la que sol·licita,
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 del vehicle de la seva propietat, matrícula T-5957-AC per tenir una antiguitat
mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació.
Un cop comprovada la situació al·legada 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 al vehicle matrícula T5957-AC per tenir un antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de
fabricació:
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a Base Gestió d’Ingressos
Locals.
b) Eduardo Roldán Ventura
Vista la petició presentada pel Sr. Eduardo Roldán Ventura, en la que sol·licita el
pagament de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels
Carnavals 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
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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 al peticionari i a intervenció de fons.
c) M. Ángeles Garcia Ribera
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Angeles Garcia Ribera, titular del
frankfurt “Àngels”, situat al carrer Mare de Déu de Montserrat, núm. 7 en la que es
sol·licita permís per la instal·lació d’una terrassa d’estiu enfront de l’esmentat bar.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa d’estiu a la calçada deixant
lliure la vorera al 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 corresponents.
QUART. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
d) Idoia Ferrando Villalba
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Idoia Ferrando Villalba, en la que exposa que
per motius de poder efectuar la càrrega i descarregar dels productes del meu
establiment, sol·licito que es col·loqui una pilona extraible enfront l’establiment que
regento situat al carrer Major, 20.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Col·locar la pilona sol·licitada, per tal d’efectuar la càrrega i descàrrega de
mercaderies, amb l’obligació de tornar-la a col·locar un cop acabada la càrrega i
descàrrega.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.
9. Assumptes diversos.
a) Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona pel qual es
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a actuacions de protecció
de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de
plagues, per import de tres mil cent cinc euros amb vuit (3.105,08 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de
3.105,08 €, per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de
plagues, concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 10
d’abril de 2015.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat
atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció.
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) Suspensió del subministrament 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.
d) Aprovació, si s’escau, adquisició llibres
Atès que s’estan duent a terme les XXIV Jornades Culturals i que dins el programa
d’actes es va realitzar el lliurament dels premis del XXIV Concurs literari Sant Jordi Vila
de Santa Bàrbara, efectuant-se a continuació la presentació del llibre “Juego de
Quimeras” de Marta Tena Subirats, professora de l’Institut Les Planes.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Adquirir exemplars del llibre per un import de 45,00 € a la Sra. Marta Tena
Subirats.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons.
e) Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració
Atès que l’ECA del Pirineu de Montferrer i Castellbó, ha proposat la signatura d’un
conveni de col·laboració entre l’esmentat Institut i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per tal
que els alumnes de l’esmentat institut puguin desenvolupar d’un programa de pràctiques
externes a l’ajuntament de Santa Bàrbara.
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’esborrany de conveni de col·laboració entre l’ECA del Pirineu de
Montferrer i Castellbó i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per tal que els alumnes de
l’esmentat institut pugui desenvolupar d’un programa de pràctiques externes a
l’ajuntament de Santa Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’ECA del Pirineu de Montferrer i Castellbó.
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f) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de contractar la prestació del servei per impartir els cursos de
natació a les Piscines municipals durant 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, adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació del servei per impartir els cursos de natació a les
Piscines municipals durant 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 8.470,00 € IVA
inclòs.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
10. 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-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Joan Jordi Boronat Ferré
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