Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 03 de setembre 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 dinou hores i trenta minuts
del dia 3 de setembre 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, acta de la sessió anterior de data 20-08-2015.
2. Aprovació, si s’escau, relació de Plusvàlues.
3. Peticions varies.
4. Assumptes diversos.
5. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 20-08-2015.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
2.

Aprovació, si s’escau, relació de Plusvàlues
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al
segon 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 2.451,63 €.
SEGON. Aprovar les autoliquidacions practicades per aquest Ajuntament per un import
de 502,83 €.
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació
aprovada.
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3.

Peticions varies.

a) Raquel Franch Llasat
Atesa la petició presentada per la Sra. Raquel Franch Llasat, en la que sol·licita el canvi
de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 143 bloc A fila central del Cementiri nou,
que actualment figura a nom del Sr. Francisco Franch Aixendri, a favor de la peticionària
i del seu germà Diego Franch Llasat, per defunció del titular i per ser hereus universals, 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. 143 bloc A fila
central del Cementiri nou, a favor de la peticionària i del seu germà Diego Franch Llasat,
l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
b) Emeterio Domingo Saura
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Emeterio Domingo Saura, en que sol·licita la
devolució de la part proporcional del rebut corresponent a la taxa de recollida de brossa
domiciliària de l’edifici situat al carrer Àfrica núm. 103, per tractar-se d’un magatzem i no
d’un local comercial.
Atenent que el Sr. Emeterio Domingo Saura, en data 31 de desembre de 2014, va donar
de baixa l’activitat de venda a l’engròs i al detall de productes alimentaris, ubicada en el
carrer Àfrica núm. 103, per jubilació del titular de l’activitat.
Atenent que per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 22 de gener de 2015
es va acordar la baixa de l’activitat abans esmentada.
Vist l’informe emès al respecte pel Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, un cop
comprovada la situació al·legada, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La devolució de la part proporcional del rebut de recollida de brossa
domiciliària de l’edifici situat al carrer Àfrica núm. 103, per un import de 248,69 € i la
rectificació per als anys posteriors. Sempre i quan en el moment de la devolució aporti el
rebut original.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
c) Juan Miguel Sebastià Claramunt
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Juan Miguel Sebastià Claramunt, en que
sol·licita la devolució de la part proporcional dels rebuts corresponents a la taxa de
recollida de brossa domiciliària de l’edifici situat al carrer Raval dels Sabres núm. 31,
dels exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015 per tractar-se d’un magatzem i no d’un habitatge.
Vist l’informe emès al respecte pel Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, un cop
comprovada la situació al·legada, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La devolució de la part proporcional dels rebuts de recollida de brossa
domiciliària corresponent als exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015, per un import total de
221,92 € (corresponents als quatre exercicis) i la rectificació per als anys posteriors.
Sempre i quan en el moment de la devolució aporti els rebuts originals.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
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d) José Francisco López Roé
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. José Francisco López Roé, 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 B-5137-KY 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 B5137-KY 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.
4.

Assumptes diversos.

a)

Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència que atorgarà el Departament
d’Ensenyament per al funcionament de les Escoles de Música Municipals
Amb motiu de la Resolució 323/X, aprovada en data 2.10.14, per la qual el Parlament
insta al Govern a estudiar en el marc de la Comissió Mixta Departament d’Ensenyament
i Entitats Municipalistes, la situació i el sosteniment de les escoles de música; i d’acord
amb la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2015, que estableix que el Departament, en el marc del grup de treball de la Comissió
Mixta, ha d’acordar una proposta organitzativa i de suport de les escoles de música
municipals per al 2015 que en faciliti l’accés i la sostenibilitat.
Atenent que a principis del mes de juliol, la Comissió Mixta Departament d’Ensenyament
i Entitats Municipalistes ha aprovat la proposta esmentada.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció a escoles de música municipals al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la
concessió d’un ajut econòmic per al manteniment de l’escola de música municipal
Germans Arasa “Los Flarets” curs 2014-2015, per un import de 5.090,00 €.
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.

b) Baixa rebuts i Liquidació directa
Vist el recurs de reposició presentat per la mercantil BUILDINGCENTER, SAU, respecte
a la taxa per conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana,
corresponent a l’immoble situat a la carretera de la Galera núm. 16, 1r. C d’aquest
municipi de Santa Bàrbara, en el que apareix a com a subjecte passiu la recurrent, quan
en realitat l’esmentat immoble des del passat dia 27 de novembre de 2014 és propietat
del Sr. Marc Espuny Guillen i de la Sra. Maria Bel Pastor.
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 a
la carretera de la Galera núm. 16, 1r. C de Santa Bàrbara a nom BUILDINGCENTER,
SAU.
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SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat a la carretera de la Galera núm.
16, 1r. C de Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2015 a nom del Sr. Marc Espuny
Guillen i de la Sra. Maria Bel Pastor.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
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 2014 de l’immoble situat
a la carretera de Barcelona núm. 8 baixos d’aquest municipi de Santa Bàrbara, en el que
apareix a com a subjecte passiu el Sr. Alejandro Fuentes Gual, quan en realitat
l’esmentat immoble és propietat de la mercantil Banco Santander, SA des del passat 22
de març de 2011.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni de l’exercici 2014 corresponent a la taxa per
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat a
la carretera de Barcelona núm. 8 baixos de Santa Bàrbara a nom del Sr. Alejandro
Fuentes Gual.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat a la carretera de Barcelona núm.
8 baixos de Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2014 a nom de la mercantil Banco
Santander, SA.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.

d) Aprovació, si s’escau, Projecte educatiu de Centre – Centres Oberts de les Terres
de l’Ebre
Vist el projecte educatiu elaborat pels membres del Grup de treball de Centres Oberts de les
Terres de l’Ebre.
Atenent que el Projecte educatiu de Centre vol incidir en l’acció educativa que es duu a
terme en els Centres Oberts pels educadors i educadores que hi treballen amb la
col·laboració dels mateixos infants, ser l’instrument per a la gestió dels Centres, donar
respostes a les necessitats i problemàtiques d’infants, adolescents i famílies, enumerar i
definir les notes d’identitat, formular els objectius que es pretenen, expressar l’estructura
organitzativa.
Atenent que per a l’elaboració d’aquest projecte educatiu, s’ha tingut en compte la
normativa respecte les condicions funcionals i les condicions materials dels centres
oberts.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopció del següent acord:
Aprovar el Projecte educatiu elaborat pels membres del Grup de treball de Centres Oberts
de les Terres de l’Ebre, que figura inclòs a l’expedient.
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5.

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 minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Alfred Blanch Farnós
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