Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 06 d´agost 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, en funcions., essent les tretze hores del dia
06 d´agost 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 , en funcions de la Corporació: Sra. Rosa Mª Arasa i Cavallé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta sessió dia 23 de juliol.

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 sessió de data 23-07-2015.
L´acta de la sessió anterior, es aprovada per unanimitat.
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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. 20, per import de quaranta-quatre
mil set-cents quaranta-un euros amb set cèntims (44.741,07 €), començant per
Caixabank,S.A.,comissió, per import de tres euros amb tres cèntims(3,03 €) i acabant per
Societat Estatal de Correos y Telegrafos,S.A., correus 4-8-15, per import de nou euros amb
deu cèntims (9,10 €).
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:
- Pilar-Concepción Gimeno Arasa. Expt. 29/2015.
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:
- Maria Mioaga, al Passeig de la Generalitat, 53-2n-3ª.
- José Mª Gallego Gisbert, al C/ Sol, 18.
5. Peticions Varies.

A) Nadina Paga Albesa.
Atesa la sol.licitud de bonificació a la taxa emesa a l´expedient d´obres: 48/2015,
per complir amb els requisits exigits (Promotor de l´Obra, menors 36 anys), tal i el
que disposa la Ordenança Fiscal núm. 2 Art, 3er., Apartat 3er i Ord. Fiscal núm.
4, Art .8è. Apartat 3er.,la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar la bonificació del 75% de la taxa que liquida l´Expt. d´Obres
48/2015, per complir en el que exigeixen les Ordenances Fiscals ressenyades
anteriorment i per les quals es regeix l´Ajuntament.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la sol.licitant i al Departament
d´Urbanisme d´aquest Ajuntament.
B) Sol.licitud segon pagament carrossa “pubilles grans”, festes majors.
Vista la sol.licitud presentada per Júlia Cuadrat Royo, demanant el segon pagament
(liquidació) per la confecció de la carrossa de les “pubilles grans”, a festes majors
2015, la Junta de Govern, acorda:
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PRIMER.- Concedir el pagament que liquida la confecció de la carrossa de les
“pubilles grans”, per import de 270 €.
SEGON.- Donar trasllat a la sol.licitant i a Intervenció de Fons de l´Ajuntament.
6. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s´escau, aportació econòmica Servei Seguretat Festes Majors.
Durant les passades Festes Majors-2015, puntualment els dies 4 de juliol amb motiu
de la celebració de l´expectacle “Disco-Revival CF Santa Bàrbara” i el 10 de Juliol,
“XIV Festival Tronat”,l´Ajuntament va sol.licitar el servei de seguretat.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Concedir una aportació econòmica de cinc-cents euros (500 €), al Sr.
Ajayi Samsondeen, pel servei de seguretat, durant els dies abans ressenyats.
SEGON.- Donar trasllat a l´interessat i a Intervenció de Fons de l´Ajuntament.
b) Aprovació, si s´escau, pressupost presentat per Bariperfil,S.L., per a “Hotel
Entitats”.Havent sol.licitat pressupost per a pavimentar l´edifici en rehabitació propietat de
l´Ajuntament, denominat “Hotel Entitats”,i
Vist el pressupost que presenta l´empresa Bariperfil,S.L., per import total (IVA inclòs)
de dos mil dos-cents quaranta-nou euros amb seixanta-set cèntims (2249,67 €), la
Junta de Govern, acorda:
PRIMER.- Acceptar el pressupost per a pavimentar l´edifici Hotel Entitats, presentat
per l´empresa Bariperfil,S.L., per import total de 2.249,67 €.
SEGON.- Donar Trasllat a l´empresa i a Intervenció de Fons de l´Ajuntament.
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
tretze hores i trenta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària, en funcions, certifico.
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