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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 20 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 de la Sra. 
Alcaldessa en funcions Montse Rodríguez Arasa, assistit per la Secretària acctal., essent les 
tretze hores i trenta minuts del dia 20 d’agost de 2015, per celebrar Sessió Ordinària de la 
Junta de Govern Local. 
 
Assistents: 
 

• Alcaldessa en funcions: Sra. Montse Rodríguez Arasa 
 

• Regidors:   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, acta de la sessió anterior de data 06-08-2015. 
 

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

3. Peticions varies. 
 

4. Assumptes diversos. 
 

5. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterio r de data 06-08-2015. 

 
      L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat. 

 
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: 

 
� Endesa Distribución Eléctrica, SLU, llicència municipal per obertura de rasa en 

vorera al carrer Àngel Guimerà núm. 19 instal·lant dos circuïts de BT. Exp. 54/2015. 
 
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: 
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� Josep Vegué Valmaña. Exp. 4/2013. 
� M. Carmen Corbalan Solà. Exp. 55/2014. 
� Fernando Martí Aragonés. Exp. 57/2014. 
� Juan Aixalà Caballé. Exp. 21/2015. 
� Marc Espuny Guillen. Exp. 35/2015 
 

3. Peticions varies. 
 

a) Rosa Ana Fort Rodríguez 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Ana Fort Rodríguez, en la que exposa 
que el proper dia 9 de setembre de 2015 es reincorpora al seu lloc de treball, desprès 
d’haver gaudit de les vacances i un cop acabada la baixa per maternitat i la compactació 
de les hores d’alletament, i sol·licita incorporar-se a partir del dia 9 de setembre a la  
jornada laboral del 80% amb els drets econòmics corresponents. 
Per tot l’exposat i d’acord amb el que disposa 24 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, segons la redacció de l’article 97 de la Llei 5/2012, 
del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics. 
La Junta de Govern local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la reducció d’un terç de la jornada laboral per maternitat de la 
treballadora d’aquest Ajuntament Rosa Ana Fort Rodríguez amb dret al 80% de les 
retribucions, des de la data de la seva reincorporació al seu lloc de treball (9 de setembre 
de 2015) fins al 21 de juliol de 2016. 
SEGON. Comunicar el present acord a la treballadora d’aquest Ajuntament i a la 
Regidoria de Personal. 
 

4. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, personació en el Recurs o rdinari núm. 280/2015 

 
Amb data 14 de juliol de 2015, s'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona 2, en el qual es comunica a l’Ajuntament que la mercantil Residència Tercera 
Edat l’Onada, SL, contra la denegació per silenci del Recurs de Reposició interposat 
contra l’acord plenari de l’Ajuntament de Santa Bàrbara de 29-04-2015, pel que 
s’adjudica a l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL, el contracte administratiu per  la 
gestió del servei públic de centre de dia a Santa Bàrbara. 
 
L’Ajuntament disposa del termini de 20 dies hàbils per a trametre l'expedient 
administratiu i personar-se en el procés judicial. En conseqüència, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat l’adopta els acords següents: 
 
1.- Trametre l'expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona 2 
2.- Personar-se en el Recurs ordinari núm. 280/2015. 
3.- Nomenar al lletrat Sr. Josep Fortuny Tasias, perquè defensi els drets de 
l’Ajuntament. 
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b) 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. Tomàs Arasa Arasa 
Sr. Ferran Josep Royo Pla 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a Serveis Socials. 
 

c) 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 2015 de l’immoble situat 
al carrer de la Ciència núm. 2 Esc. A, 1r., 3a. d’aquest municipi de Santa Bàrbara, en el 
que apareix a com a subjecte passiu la mercantil BUILDINGCENTER, SAU, quan en 
realitat l’esmentat immoble és propietat del Sr. José Luís Guillen Salazar i de la Sra. 
Gema Cuevas González des del passat 10 de novembre de 2014, domiciliats a 
Vilafranca del Penedès (Barcelona), carrer Pare Mañanet núm. 17, 2n., 1a. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni de l’exercici 2015 corresponent a la taxa per 
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al 
carrer de la Ciència núm. 2 Esc. A, 1r., 3a. de Santa Bàrbara a nom BUILDINGCENTER, 
SAU. 
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer de la Ciència núm. 2 
Esc. A, 1r., 3a. de Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2015 a nom del Sr. José Luís 
Guillen Salazar i de la Sra. Gema Cuevas González. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 

 
d) Aprovació, si s’escau, contracte menor de submin istrament 

 
Atesa la necessitat de contractar el subministrament del material per a la pavimentació i 
enrajolat per l’execució de les obres “Rehabilitació d’edifici entre mitgeres Hotel 
d’entitats”. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, 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 subministrament del material per a la pavimentació 
i enrajolat per l’execució de les obres “Rehabilitació d’edifici entre mitgeres Hotel 
d’entitats”, per un import de 3.324,84 € IVA inclòs, amb la mercantil Ceràmiques Albert, 
SL. 



 

4 
 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 

 
e) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obra 

 
Atesa la necessitat de procedir a la realització de les obres consistents en la instal·lació 
elèctrica per l’execució de les obres “Rehabilitació d’edifici entre mitgeres Hotel 
d’entitats”. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atès el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, 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 les obres consistents en la instal·lació elèctrica per 
l’execució de les obres “Rehabilitació d’edifici entre mitgeres Hotel d’entitats”, amb el Sr. 
Eloi Ferré Pont, per un import de 13.266,14 € més la quota corresponent d’IVA. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
 

f) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obra 
 

Atesa la necessitat de procedir a la realització de les obres consistents en la instal·lació 
del sistema de seguretat per l’execució de les obres “Rehabilitació d’edifici entre 
mitgeres Hotel d’entitats”. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atès el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, 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 les obres consistents en la instal·lació del sistema 
de seguretat per l’execució de les obres “Rehabilitació d’edifici entre mitgeres Hotel 
d’entitats”, amb la mercantil Ramon Tafalla Seguretat, SLU, per un import de 1.922,18 € 
més la quota corresponent d’IVA. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 

 
g) 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. 
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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. 
 

h) Aprovació, si s’escau, programa d’actes de la Di ada Nacional de Catalunya 
 
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria corresponent, per la celebració de la 
Diada Nacional de Catalunya el proper dia 11 de novembre de 2015. 
 
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven. 
 

5. Torn obert de paraula. 
 
La Sra. Secretària informa als membres de la Junta de Govern Local que s’ha rebut 
comunicació del Servei Territorial de Transports de Tarragona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, informant de l’increment d’expedicions i modificació del calendari/horari de la 
concessió de servei públic regular de transport de viatgers per carretera Terres de l’Ebre – 
Tortosa – Tarragona – Barcelona. 
Consistent la millora respecte del municipi de Santa Bàrbara, en incrementar el servei en una 
anada i tornada, que pretén dotar d’una connexió més estable que abasti les diferents franges 
horàries que, amb l’horari actual queden més desateses. Amb la proposta que 
s’implementarà el servei quedarà configurat amb dues anades de Santa Bàrbara a Amposta 
al matí, més una a primera hora a la tarda, pel que fa a les tornades, aquestes tindran lloc a 
migdia, a primera i a última hora de la tarda. 
 
Els membres la Junta de Govern Local es donen per assabentats. 
 

I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les catorze 
hores i cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 

L’Alcaldessa en funcions, 
 
 
 
 
 
        Montse Rodríguez Arasa 

 


