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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 2 de juliol 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 
Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària acctal., essent les tretze hores i trenta minuts 
del dia 2 de juliol de 2015, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local. 
 
Assistents: 
 

• Alcalde: Sr. Alfred Blanch Farnós 
 

• Regidors:   Sra. Montse Rodríguez Arasa  
  Sra. Judit Lleixà Solà 
  Sr. Antonio Ollés Molías 

 
 

Secretària acctal. de la Corporació:  Sra. Isabel Verge Caballé 
 

Ordre del dia 
 

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

2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 
 

3. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram 
 

4. Acceptació, si s’escau, subvencions de la Diputació de Tarragona 
 

5. Peticions varies. 
 

6. Assumptes diversos. 
 

7. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. 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. 17 per un import quanta-cinc 
mil cinc-cents set euros amb divuit cèntims (45.507,18 €) i que comença amb la de Xarxa 
Audiovisual Local, SL, corresponent a quota maig emissora, per import de 60,50 € i 
finalitza amb la de Sociedad Estatals de Correos y Telégrafos, SA, corresponent a 
segells, per import de 77,49 €. 
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2. 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: 

 
� Adrián Cuadrat Curto, llicència municipal per construcció de granja, al polígon 3 

parcel·les 10-11. Exp. 43/2015. 
� Rodrigo Tuliesa Curto, llicència municipal per reforma amb modificació d’estructura, 

a la carretera de Barcelona núm. 6. Exp. 44/2015. 
 
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: 
 
� Estipi HMG, SL. Exp. 42/2014. 
� José M. Cortiella Molist. Exp. 24/2015. 
� M. Luisa Arasa Tomàs. Exp. 34/2015. 
� Comunitat Islàmica Santa Bàrbara. Exp. 37/2015. 
 
DICTAMEN 
 
LLICÈNCIA D’OBRES. PRESCRIPCIÓ 

 
Nom: Josep Pla Ros 
Emplaçament: carrer Major, 223 
Obres a realitzar: Obres majors: distribució d’habitatge unifamiliar  

 
Vista  la sol·licitud de devolució de la fiança de cartell d’obres formulada pel Sr. Josep 
Pla Ros, titular de la llicència esmentada. 
 
Atès el que disposen els articles 66.c) i 67.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
General Tributària. 
 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de 
l'Alcalde de data 18 de juny de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 

 
ACORDS: 

 
PRIMER. Denegar la devolució de l’import corresponent a la fiança del cartell d’obres per 
import de 60,10 €uros, per prescripció del dret a sol·licitar la devolució de la fiança 
esmentada per haver transcorregut més de quatre anys des de  el dia següent a aquell 
en que l’esmentada devolució es va poder sol·licitar. 
 
SEGON. Comunicar el present acord al peticionari. 
 

3. 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 
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concedir permís per connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i comptador, i la 
liquidació del tribut corresponent a:  
 
� Antonio Garcia-Gango Díaz, al carrer Lluna núm. 16 baixos 2a. 
� Building Center, SAU, al carrer Major núm. 152  baixos 1a. 
� Carolina Rallo Fabra, al carrer Camí de Solsó núm. 2 bloc B casa 15. 
 

4. Acceptació, si s’escau, subvencions de la Diputa ció de Tarragona 
 

A) Escoles de Música 
 
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 destinada a les Escoles de 
Música de titularitat i gestió municipal, pel curs 2014-2015, per import de set mil set-
cents noranta-un euros amb seixanta cèntims (7.791,60 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
7.791,60 €, en concepte d’Escoles de Música de titularitat i gestió municipal, pel curs 
2014-2015, concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
adoptat en sessió de data 19 de juny 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) Programes i Activitats Culturals 2015 

 
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 Programes i Activitats 
de Foment Cultural. Any 2015, per import de cinc mil cinquanta-quatre amb quaranta 
cèntims (5.054,40 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
5.054,40 €, per a Programes i Activitats Culturals 2015, concedida per la Junta de 
Govern de la Diputació de Tarragona de data 19 de juny 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. 

 
C) Inversions en equipaments municipals 

 
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 inversions en 
equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor 
cultural, per import de cinc mil nou-cents setanta-cinc euros amb quaranta cèntims 
(5.975,40 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
5.975,40 €, per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis 
singulars i patrimonials i de valor cultural, concedida per la Junta de Govern de la 
Diputació de Tarragona de data 19 de juny de 2015. 
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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. 

 
D) Protecció de la salut pública per la seguretat a  zones de bany 

 
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 seguretat a zones de bany (platges i piscines), per import de set 
mil vuit-cents vuit euros amb vuitanta cèntims (7.702,40 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
7.702,40 €, en concepte de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany 
(platges i piscines), concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 19 de juny 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. 

 
E) Protecció de la salut pública per a la gestió d’ espècies plaga i espècies invasores 

en espais urbans i periurbans 
 

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 actuacions de protecció 
de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans 
i periurbans, per import de tres mil trenta-sis euros amb trenta-vuit cèntims (3.036,38 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
3.036,38 €, per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies 
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, concedida per la Junta de 
Govern de la Diputació de Tarragona de data 19 de juny 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. 
 

F) Protecció de la salt pública per la millora de l a qualitat de l’aigua de consum humà 
 

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 millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, per import de 
dos mil vuit-cents catorze euros (2.814,00 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
2.814,00 €, en concepte de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de 
l’aigua de consum humà, concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona 
de data 19 de juny de 2015. 
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat 
atorgat. 
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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. 

 
5. Peticions varies. 

 
a) Associació Planers pels Bous 

 
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 11 
de setembre de 2015, en el marc de la Diada Nacional de Catalunya, 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 11 de setembre de 2015, en el marc de la Diada Nacional de Catalunya, 
amb l’obligació de deixar les dependències municipals netes. 
SEGON. Comunicar el present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

b) Juan José Beneito Cid 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Juan José Beneito 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-3430-S 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 2015 al vehicle matrícula T-
3430-S 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. 
 

c) Josep Vergés Escuin 
 
Vista la petició presentada pel Sr. Josep Vergés Escuin en la que exposa que és titular 
d’una targeta d’aparcament  per a persones amb disminució per mobilitat reduïda i que 
d’acord amb el de disposa l’article 5.d) del Decret 97/202, de 5 de març, sobre la targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el 
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, sol·licita la reserva d’una plaça 
d’aparcament en les immediacions del seu domicili del carrer Constitució núm. 28, per 
mitjà d’una senyal grafiada de forma horitzontal, que reprodueixi el símbol d’accessibilitat 
que figura a la targeta d’aparcament per a persones amb disminució. 
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat 
acorda: 
PRIMER. Encarregar al cap de la brigada que pinte la reserva d’una plaça d’aparcament 
en les immediacions del domicili del sol·licitant, per mitjà d’una senyal grafiada de forma 
horitzontal, que reprodueixi el símbol d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament 
per a persones amb disminució. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a l’encarregat de la brigada 
municipal. 
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d) Rosa Ana Fort Rodríguez 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Ana Fort Rodríguez, en la que exposa 
que el permís de maternitat se li acaba el proper dia 22 de juliol de 2015, i sol·licita li 
sigui concedida la compactació de les hores del permís de lactància, immediatament 
després que finalitzi el permís de baixa maternal, des del dia 23 de juliol fins el dia 7 
d’agost de 2015. 
Atès el que disposa 14.2 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques 
Catalunya. 
La Junta de Govern local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la compactació de les hores del permís de lactància, un cop finit el 
permís per maternitat des del dia 23 de juliol fins el dia 7 d’agost de 2015. 
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a la Regidoria de Personal. 
 

e) José Luís Príncep Rodríguez 
 

Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Lluís Príncep Rodríguez propietari del bar 
situat al carrer Ametller núm. 50 en  la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una 
terrassa d’estiu de   l’esmentat bar  al carrer Ametller, 50. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa al carrer  de l’esmentat bar, 
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 al peticionari i a intervenció de fons. 
 

f) Juan Vicente Gràcia Torres 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Juan Vicente Gràcia Torres titular de l’establiment 
anomenat “Com tu” situat al carrer Major núm. 39 en  la que es sol·licita permís per la 
instal·lació d’una terrassa d’estiu de  l’esmentat bar. 
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa al carrer  de l’esmentat bar, 
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 al peticionari i a intervenció de fons. 
 

g) Begoña Aixendri Martí 
 
Vista la petició presentada per la Sra. Begoña Aixendri Martí, 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: 
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. 
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h) Sol·licitud instal·lació atraccions Festes Major s 2015 
 

Vista la petició formulada per diversos firaires sol·licitant poder instal·lar  atraccions 
durant les properes Festes Majors 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Concedir permís al següents firaires  per instal·lar atraccions durant les Festes 
Majors a l’espai reservat a l’efecte al costat del poliesportiu municipal: 
 

- Valentin Pérez Morales, instal·lació d’una pista d’autos de xoc de 28,00 x 13,50  
metres. 

- Valentin Pérez Morales, instal·lació d’un remolc multillocs de 6,00 metres. 
- Josep Castell Pujol “Gula-Gula”, instal·lació d’una parada de creps de 5,00 x 2,00 

metres. 
- Javier Dos Anjos Trinchete, instal·lació d’una atracció de bous mecànics de 12,00 

x 4,00 metres 
 
SEGON. Concedir permís al següents firaires per instal·lar parades durant les Festes 
Majors a l’espai reservat a l’efecte al costat de la plaça de bous i de “lo Puesto”: 
 

- M. Carmen Loto Barceló, instal·lació d’una parada de llaminadures i refrescs, 
durant la celebració del correbous. 

 
TERCER. Durant la instal·lació s’hauran de complir les indicacions que els faciliti l’agutzil 
encarregat, i complir els horaris de tancament i els nivells de soroll. 
 
QUART. Donar trasllat del present acord als peticionaris. 

 
i) Ramona Rosca 

 
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. Ramona Rosca, en  que exposa que 
durant el mes de juny va formalitzar la inscripció de tota la temporada al campus Balla 
Gym de la seva filla, abonant l’import de 160,00 €, i que per circumstàncies personals no 
pot assistir-hi més que quatre setmanes, per la qual cosa sol·licita la devolució de 
l’import corresponent a la diferència. 
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. La devolució de 70,00 € corresponents a la  diferència entre la matrícula de 
tota la temporada i l’import que l’hi correspon pagar per l’assistència de quatre setmanes 
al casal d’estiu. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la  peticionària i a intervenció de fons. 
 

6. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, ampliació de fraccionamen t de pagament de rebuts 

 
Vista la sol·licitud presentada per M. Cinta Ferré Querol, 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 increment de Valor de Terrenys Urbans (Plusvàlua) i Impost sobre Béns 
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Immobles (IBI) (Clau cobrament 43-140-352-2015-03-2072; 43-140-500-2015-01-2285; 
43-140-352-2015-03-2073), 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: FERRÉ QUEROL, M. CINTA. 
NÚMERO TOTAL DE REBUTS:   3 
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: Impost sobre increment de Valor de Terrenys 
Urbans (Plusvàlua) i Impost sobre Béns Immobles (IBI) 
 
DADES ECONÒMIQUES: 
CLAU COBRAMENT  Principal  Recàrrec  Costes    Interessos          Total 
    998,94                                    998,44 
 
Lliuraments a compte. . . . . . . . 0,00 
Pendent . . . . . . . . . . . . . . . . 998,44 
Atès que l’interessat demana: 
- El fraccionament mensual del deute en 12 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. 
Atès que la senyora M. Cinta Ferré qeurol, 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 les taxes i preus públics i Impost sobre Béns Immobles, 
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. 

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

 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de l’organització del XIV Festival Tronat 
Planer del dia 10 de juliol de 2015 i l’actuació musical del sopar popular del dia 15 de juliol de 
2015 dins el actes de les Festes Majors 2015. 
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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 per l’organització del XIV Festival Tronat Planer del dia 
10 de juliol de 2015 dins el actes de les Festes Majors 2015, amb  la mercantil Germans 
Barceló Organitzacions, SL, per un import de 1.800,00 € més la quota corresponent 
d’IVA. 
SEGON. Aprovar la contractació per l’organització de l’actuació musical del sopar 
popular  del dia 15 de juliol de 2015 dins el actes de les Festes Majors 2015, amb  la 
mercantil Germans Barceló Organitzacions, SL, per un import de 1.950,00 € més la 
quota corresponent d’IVA. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
contracte corresponent. 
QUART. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del servei 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 Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, 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 dels 
següents peticionaris: 
Sr. Jorge Arasa Subero 
Sr. Juan Cid Cid  
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a Serveis Socials. 
 

d) 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. 

 
e) Baixa rebuts i Liquidació directa 
 

Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent a l’exercici 2012 de l’immoble situat 
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al carrer Major núm. 16, 1r., d’aquest municipi de Santa Bàrbara, en el que apareix a 
com a subjecte passiu el Sr. Luis Fernando Rodríguez, quan en realitat l’esmentat 
immoble és propietat de la mercantil Banco Santander, SA des del passat 07 de 
desembre de 2011, domiciliada a SANTANDER, Paseo de Pereda núm. 9. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni de l’exercici 2012 corresponent a la taxa per 
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al 
carrer Major núm. 16, 1r. de Santa Bàrbara a nom del Sr. Luís Fernando Rodríguez. 
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer Major núm. 16, 1r. de 
Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2012 a nom del Banco Santander, SA. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 
 

f) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 
 
Atès que durant la realització de les Jornades esportives està previst la realització de les 
12 hores de futbol sala. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica en concepte d’arbitratge de les 12 hores de 
futbol sala, als col·laboradors següents: 

� Ainhoa Muñoz Tomas   50,00 € 
� Xavier Cardona Fumadó   50,00 € 
� Issisgha Bah   50,00 € 
� Jaume Miravet Bouchaqor  30,00 € 
� Mercè Estarlich Garcia   50,00 € 
� Joaquim Martí Llombart   30,00 € 
� Ferran Josep Cid Arasa  50,00 € 

 
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i als beneficiaris. 

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

 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la publicitat de les properes Festes 
Majors 2015. 
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, a la Junta de 
Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Adjudicar la contractació de la publicitat abans esmentada, a la mercantil 
Ràdio Tele-Taxi, SA, per un import de 100,00 €, més la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la mercantil adjudicatària i a intervenció de 
fons.  
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h) Resolució del recurs de reposició a la liquidaci ó de la Taxa que merita la tramitació 
de la llicència d’activitat corresponent a l’expedi ent d’activitat número 04/2015 
 
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. José Antonio Tena Ferrer, contra la 
liquidació de la Taxa que merita la tramitació de la llicència d’activitat corresponent a 
l’expedient d’activitat número 04/2015. 
Atenent el que disposa l’article 5.1, a) de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per 
la tramitació de l’obertura d’activitats i instal·lacions. 
Atenent que la liquidació objecte del recurs a efectuat una errònia aplicació de la quota 
tributària. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Deixar sense efectes la liquidació de la taxa per la tramitació de l’obertura 
d’activitats i instal·lacions objecte del recurs presentat. 
SEGON. Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació de l’obertura d’activitats i 
instal·lacions per un import de 450,00 € 
TERCER. Donar trasllat del present al recurrent. 
 

i) Aprovació, si s’escau, contracte menor de servei s 
 
Atès que durant la celebració dels actes de les Festes Majors 2015, es celebraran els 
correbous. 
Atès que per a la realització dels esmentats correbous es necessari procedir al lloguer 
d’un equip de megafonia per a la plaça de bous i la seva instal·lació. 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses del sector. 
La Junta de Govern Local, un cop examinades les ofertes presentades, per unanimitat, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. La contractació de la instal·lació i el lloguer  d’un equip de megafonia per a la 
plaça de bous i la seva instal·lació, amb el Sr. José Llasat Sol, per un import total de 
1.101,10 € IVA inclòs. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons. 
 

j) Aportació econòmica 
 

Vista la petició presentada pel President de la Penya Amics del Cavalls, 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 500 €, a compte de la subvenció del 
2015. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al President de la Penya Amics dels Cavalls i a 
intervenció de fons. 

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

Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara d’acord a la Llei 6/1985 reguladora de Bases de 
Règim Local, és competent en matèria de promoció turística i comercial, de la cultura, el 
lleure i l’esport de la ciutat. 
Atenent que el Grup L’EBRE, que agrupa tres empreses:  

• Ebre Digital, SL, que gestiona Canal Terres de l’Ebre i la plataforma 
ebredigital.cat. 
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Atenent que el grup d’empreses abans esmentat és una empresa de comunicació amb 
objecte social definit en els seus estatuts, i que s’ajusten a les necessitats de 
l’Ajuntament. 
Atenent que Canal Terres de l’Ebre és una televisió de qualitat i servei públic  amb 
una audiència líder com a televisió locals de 26000 televidents . Concretament la 
consultora Labrand li acredita un share del 13% i la situa con la 2ª tv en català més vista 
al territori després de TV3. 
Atenent que la Tv compta amb la Plataforma EBREDIGITAL.CAT, líder en visites a 
internet, ja que ofereix una desena de vídeo-noticies diàries, i a  més agrega totes les 
notícies ebrenques del mitjans de comunicació, vinculades a serveis d’agenda i oci, 
turisme, gent i altres, de manera gratuïta. 
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 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, a la Junta de 
Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis, consistents en la cobertura informativa que 
consta a l’annex, amb el Grup L’EBRE, d’acord amb el contracte presentat i que consta a 
l’expedient com Annex I, per un import  de 8.200,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
contracte corresponent. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la adjudicatària del servei i a intervenció de 
fons d’aquest Ajuntament. 

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

Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de cabines sanitàries per a les 
properes 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 de cabines sanitàries per a les properes 
Festes Majors 2015, amb  la mercantil Prontoservis, SL, per un import de 1.035,00 € més 
la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la adjudicatària del servei i a intervenció de 
fons d’aquest Ajuntament. 

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

Atesa la necessitat de procedir a la contractació d’una xaranga per a la realització del I 
Correbars Planer, dins dels actes 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 de diversos contractes menors de 
serveis, per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 
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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 de xaranga per a la realització del I Correbars Planer, dins 
dels actes de les Festes Majors 2015 amb  la xaranga Jotera Xino-xano, per un import de 
96,80 € IVA inclòs. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós 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. 

 
n) Aprovació, si s’escau, comunicació a l’Agència d e l’Habitatge de Catalunya  
 

Atès que els Serveis Socials de Santa Bàrbara ha fet un seguiment acurat de la situació 
del nucli familiar de la Sra. Nelly Yanira Andrade Valladades, amb NIE X1105991J des 
de l’any 2012 quan la família va arribar a la població.  
Atès que els Serveis Socials creuen oportú establir els canals adequats per protegir 
aquesta senyora i els seus set fills, sis dels quals són menors, de la situació de 
vulnerabilitat en que es troben a causa de l’habitatge.  
Atès que els Serveis Socials valoren que si no s’intervé la situació de la família serà de 
risc greu d’exclusió social. 
Atès que l’Àrea de Serveis Socials d’aquesta Corporació ha emès un informe de la Sra. 
Nelly Yanira Andrade Valladades, amb NIE X1105991J sol·licitant l’entrada a la Mesa de 
valoració per a l’adjudicació d’habitatge en situacions d’emergència i casos especials de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,  
Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta el 
següent acord: 
Primer. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que la Sra. Nelly Yanira 
Andrade Valladares pugui ser adjudicaria d’un habitatge de protecció pública per 
situacions d’emergència econòmica i social. 
Segon. Traslladar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge. 
 

o) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 
 
Atès que durant la realització dels actes de canvi de Pubilles i del Pregó de les Festes 
Majors, la Sra. Meritxell Roig Fornós, ha de realitzar les tasques corresponents al 
protocol dels actes abans esmentats. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 150,00 € en concepte de col·laboració en les 
tasques de protocol dels esmentats actes.  
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i a la beneficiària. 
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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 catorze 
hores i quinze minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 

 


