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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 21 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 21 
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:  Sra. Àngela Pla Pujol  
Sr. Jordi Roé Bonfill 

           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 07-05-2015. 

 
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 07-05-2015 
 

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. 12 per un import cinquanta-un 
mil sis-cents quaranta-quatre euros amb nou cèntims (61.644,09 €) i que comença amb 
la de Banc de Crèdit Local (BBVA), corresponent a comissió manteniment maig, per 
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import de 12,10 € i finalitza amb la de Sociedad Estatals de Correos y Telégrafos, SA, 
corresponent a segells, per import de 8,42 €. 
 

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: 
 
� Jorge Enrique Panisello Ceprià. Exp. 33/2014. 
� Manuel González Cordón. Exp. 11/2015. 
� Fco. Javier Aixendri Domènech. Exp. 32/2015. 
 

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:  
 
� Aaron Caballé Garcia, al carrer Sant Cristòfol núm. 1-3, Esc. E, baixos 2a. 
� José Larrosa Fernández, al carrer de la Ciència núm. 2, Esc. A, 1r., 5a. 
 

5. Peticions varies. 
 

a) Rosa M. Martí Martí 
 
Vista la petició presentada per la Sra. Rosa M. Martí Martí, en la que sol·licita una 
bestreta per a la realització de dues carrosses per a les properes festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de dues carrosses per a les properes 
festes majors, per un import de 360,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

b) José Antonio Martí Bertomeu 
 
Atesa la petició presentada pel Sr. José Antonio Martí Bertomeu, en la que sol·licita el 
canvi de titularitat del dret funerari del  nínxol núm. 849, que actualment figura a nom de 
la Sra. Asunción Bertomeu Arasa, a favor dels germans José i Yolanda Valls Martí per 
defunció de la titular i renúncia dels altres hereus, 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. 849 a favor dels 
germans José i Yolanda Valls Martí, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes 
corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons 
 

c) Club de Futbol Santa Bàrbara 
 

Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que 
demanen la darrera bestreta de la subvenció corresponent a l’any 2015. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
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PRIMER. Concedir la darrera bestreta per un import de 3.700,00 €, corresponent a la 
subvenció del 2015. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i 
a intervenció de fons. 
 

d) Júlia Cuadrat Royo 
 
Vista la petició presentada per la Sra. Júlia Cuadrat Royo, en la que sol·licita una 
bestreta per a la realització de la carrossa, de les pubilles de les properes festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de la carrossa de les pubilles de les 
properes festes majors, per un import de 180,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 
e) Institut Les Planes 

 
Atesa la petició presentada pel director de l’IES Les Planes, en el que l’Aula 
d’Excel·lència de l’Institut Les Planes, en la que exposa que durant aquest curs  2014-
2015 han continuat amb el projecte anomenat “Aula d’Excel·lència” a l’igual que l’any 
passat adreçat a alumnes de 2n cicle d’ESO (3r i 4t), l’objectiu del qual és fomentar entre 
tots els alumnes l’esperit de millora i de constància en el treball. De manera que 
l’alumnat que participi en aquest projecte obtindrà reconeixement mitjançant un 
increment de la nota de l’assignatura de la qual faci l’activitat proposada, una orla 
d’excel·lència, per la qual cosa sol·licita que aquests alumnes puguin gaudir de 
descomptes i/o gratuïtats en les activitats i instal·lacions del municipi. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Obsequiar als alumnes que participin en l’esmentada aula, amb un lot de 
productes culturals identitaris del nostre municipi: llibre de Santa Bàrbara en imatges, el 
joc de l'oca, el DVD de memòria històrica. 
SEGON. Comunicar el present acord a la direcció de l’IES Les Planes i a intervenció de 
fons. 
 

6. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, contracte menor de servei s 

 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei d’ambulància per a la realització 
del correbous de les Festes Majors 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 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 d’ambulància per a la realització del correbous de 
les Festes Majors 2015, per un import de 1.396,74 €, amb la Creu Roja d’Amposta. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

b) Aprovació, si s’escau, contracte menor de servei s 
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Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la pòlissa d’assegurança per a la 
realització del correbous de les Festes Majors 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 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 d’assegurança per a la realització del correbous 
de les Festes Majors 2015, per un import de 2.300,00 €, amb la mercantil MGS, Seguros y 
Reaseguros, SA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 

 
c) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta  d’aparcament individual per a 

persones amb disminució 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Josep Vergés Escuin, 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 de Josep 
Vergés Escuin. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari. 
 

d) Sol·licitud ingrés al Centre de Dia “Verge de Mo ntserrat” 
 

Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 25 de març de 2004 el 
Reglament municipal regulador del règim de funcionament del Centre de dia “Verge de 
Montserrat”. 
Atès que l’article 3.4 de l’esmentat Reglament determina que l’admissió  serà aprovada per 
l’Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara. 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de 
l'Alcalde de data 22 de juny de 2011. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER.  Admetre al Sr. Joaquín Bel Clua, com a usuari del Centre de Suport Diürn “Verge 
de Montserrat” amb efectes del dia 11-05-2015, en horari de jornada sencera. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Suport Diürn. 
 

e) Aprovació, si s’escau, adhesió de l’Ajuntament d e Santa Bàrbara al projecte 
“Montsià Actiu 2014-2015”. 
 
Vista l’Ordre EMO/744/2015, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per  a 
la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local,  
per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2015. 
Vist que el Consell Comarcal del Montsià té la voluntat de sol·licitar un nou projecte en 
aquesta convocatòria en el marc del Montsià Actiu. 
Atès que els Ajuntaments de la comarca del Montsià, han participat activament i coneixen les 
accions que s’han desenvolupat en el marc de Montsià Actiu durant els últims quatre anys. 
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Atès que Montsià Actiu té com a objectiu general dinamitzar l’activitat econòmica mitjançant 
la potenciació dels recursos endògens i la cooperació dels agents socials i econòmics, per 
millorar la qualitat de vida i benestar de la població local. 
Atenent que l’adhesió al projecte Montsià Actiu 2015-2016 no suposarà cap cost econòmic 
per als Ajuntaments.  
Per tot l’exposat  la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al projecte “Montsià Actiu 2014-2015” 
SEGON. Nomenar com a tècnic per a participar en al xarxa tècnica del projecte al Sr. Eduard 
Roldan Ventura. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents necessaris per 
a l’efectivitat dels presents acords. 
QUART. Traslladar del present acord al Consell Comarcal del Montsià. 

 
f) Aprovació, si s’escau, relació Plusvàlues 

 
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al 
primer trimestre de l’any 2015, 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 6.242,62 €. 
SEGON. Aprovar les autoliquidacions practicades per aquest Ajuntament per un import 
de 1.044,14 €.  
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació 
aprovada. 
 

g) Aprovació, si s’escau, liquidació presentada per  la mercantil SOREA corresponent 
a la gestió municipal d’aigua any 2014 
 
Vista la liquidació presentada per la mercantil SOREA corresponent a l’any 2014, per la 
gestió municipal de subministrament d’aigua potable, amb un saldo a favor de l’Ajuntament 
de 7.370,88 €. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la liquidació corresponent al subministrament d’aigua potable de l’any 
2014, per un import de 7.370,88 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa SOREA i a intervenció de fons. 

 
h) Servei Català de trànsit 
 

Vist l’escrit presentat pel Servei Territorial del Servei Català de Trànsit, en el que 
comunica que l’entitat Unió Ciclista Santa Bàrbara, ha sol·licitat a aquest Servei 
l’autorització per dur a terme el dia 28 de juny de 2015 la prova esportiva anomenada 
“2on. Gran Premi Ajuntament de Santa Bàrbara”. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Informar favorablement la sol·licitud presentada, d’acord amb l’establert a 
l’article 2 de l’Annex 2 del Reglament General de Circulació (RD 1428/2003, de 21 de 
novembre. BOE 306, de 23 de desembre). 
SEGON. Donar trasllat del present acord Serveis Territorials del Servei Català de 
Trànsit. 
 

i) Aprovació, si s’escau, anul·lació rebut liquidac ió plusvàlua 
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Havent-se detectat un error en la data d’adquisició de propietat transmesa per la 
mercantil  Unnim Sociedad para la gestión de activo, i amb la finalitat de poder practicar 
el càlcul correcte de la liquidació de l’IIVTNU corresponent. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. L’anul·lació del següent rebut d’autoliquidació de plusvàlua per ser erroni: 
 

� 43140652201501002103, per un import de 16,88 €. 
 
SEGON. Donar trasllat al departament de plusvàlues per la generació de la nova 
liquidació  de l’IIVTNU corresponent i a Base Gestió d’Ingressos Locals. 

 
j) Aprovació, si s’escau, Gratificacions col·labora dors audiovisuals 
 

Presentada la proposta pel Sr. Regidor de Cultura, de les gratificacions per als 
col·laboradors en la sala d’aparells audiovisuals de l’Smartcentre, durant el període de 
març de 2015 a maig de 2015. 
Atès que durant els darrers any es bé gratificant als col·laboradors per aquesta tasca, 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la concessió de gratificacions a la col·laboradora següent: 

 
� Rosa Bonet Castillo, 35,00 h.    a 5,00 € 135,00 € 

 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la col·laboradora esmentada i a intervenció 
de fons. 

 
k) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 
 

Atès que la Unió Ciclista Santa Bàrbara té previst organitzar una prova ciclista dins els 
actes programats per a les properes festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una aportació econòmica de 445,00 € a la Unió Ciclista Santa 
Bàrbara, per ajudar a sufragar les despeses de l’organització de l’activitat abans 
esmentada. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la beneficiària i a intervenció de fons. 
 

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

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
Joan Jordi Boronat Ferré 

 


