Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 1 d’octubre 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 1 d’octubre 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 17-09-2015
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 anterior de data 17-09-2015.
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. 24 per un import quaranta mil
dos-cents setanta-un euros amb seixanta-vuit cèntims (40.271,68 €) i que comença amb
la d’Ángel Bonet Segarra, corresponent a comprovar i canviar motor arranc, per import
de 412,49 € i finalitza amb la de la Comunitat de Regants del Pou Lligallo, corresponent
a consum aigua maig-agost, per import de 480,48 €.
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3. 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:
Elvira Martí Tena, llicència municipal per construcció d’habitatge unifamiliar, al carrer
de la Rosa núm. 31. Exp. 56/2015.
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:
Josep Vegué Valmaña. Exp. 169/2007.
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, la devolució de la fiança per runes a les següents llicències d’obres:
M. Carmen Corbalan Sola. Exp. 55/2014
Fernando Martí Aragonés. Exp. 57/2014
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:
Jorge Bringué Simon, al Passeig de la Generalitat núm. 53, 2n., 7a.
Josep Pérez Martínez, al carrer Pompeu Fabra núm. 8, 1r. F.
J. Pérez Aznar e HIjos, SL, al carrer Pompeu Fabra núm. 8 baixos H.
5. Peticions varies.
a) Francisco Nos Simó
Atesa la petició presentada pel Sr. Francisco Nos Simó, en la que sol·licita el canvi de
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 39, que actualment figura a nom del Sr. Cinta
Simó Hierro, a favor del Sr. Francisco Nos Mora per defunció de la titular i renúncia de
l’altre hereu, 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. 39 a favor del
Sr. Francisco Nos Mora, 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.
b) Jorge Isidro Forcada Cid
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Jorge Isidro Forcada Cid, en el que sol·licita
l’anul·lació del rebut corresponen a la taxes de brossa i clavegueram de l’edifici situat al
carrer Major núm. 177 per haver-se agrupat amb l’edifici situat al carrer Major núm. 175.

2

Ajuntament de
Santa Bàrbara

Vist l’informe emès pel Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. L’anul·lació del rebut corresponen a la taxa de brossa i clavegueram de l’edifici
situat al carrer Major núm. 177, corresponen a l’exercici 2015 i exercicis posteriors.
SEGON. La devolució del rebut corresponen a la taxa de brossa i clavegueram de
l’edifici situat al carrer Major núm. 177, per un import de 64,52 €.
TERCER. Donar trasllat al peticionari i a intervenció de fons.
c) Adrián Cuadrat Curto
Vista la petició presentada pel Sr. Adrián Cuadrat Curto, en la que exposa que per acord
de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de dat 02/07/2015, se l’hi va concedir
llicència municipal d’obres per construcció de granja de porcs i bassa purins, que pretén
iniciar les obres amb l’execució parcial de les mateixes essent el cost d’aquesta inversió
l’equivalent al 60% del valor total pressupostat.
Per tot l’exposat sol·licita el fraccionament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres, i la taxa de llicències urbanístiques, de la llicència d’obres expedient 43/2015, en
funció del percentatge d’obra executat en relació al total projectat.
La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir el fraccionament de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres d’acord amb el percentatge del 60% del cost de l’obra per un import de 1.023,82
€.
SEGON. Requerir el pagament de l’import corresponent a la Taxa per llicències
urbanístiques, de l’expedient núm. 43/2015 per un import de 511,35 €.
TERCER. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
d) Carlos Vilasacra Panisello
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Carlos Vilasacra Panisello, 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-034014 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 T034014 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.
e) Unió Ciclista Santa Bàrbara
Vist l’escrit presentat pel Sr. Joaquín Bel Arasa, en nom i representació de La Unió
Ciclista Santa, en el que es sol·licita permís municipal per recorre part del terme
municipal de Santa Bàrbara, durant la realització d’una marxa amb BTT amb motiu de la
Fira de l’Oli, a celebrar el proper dia 22 de novembre de 2015.
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició formulada, per unanimitat,
acorda:
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PRIMER. Concedir permís per recorre part del terme municipal de Santa Bàrbara, durant
la realització d’una marxa amb BTT amb motiu de la Fira de l’Oli, a celebrar el proper dia
22 de novembre de 2015.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
6. Assumptes diversos.
a) Acceptació, si s’escau, subvenció
Vista la Resolució BSF/756/2015, de 14 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a
la concessió de subvencions pluriennals als ens locals per finançar les despeses
derivades de l’elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones
dins l’exercici 2015.
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara va presentar sol·licitud de subvenció a l’empara
de l’esmentada convocatòria pública, i un cop valorat el conjunt de la demanda per la
Junta de Govern de l’Institut Català de les Dones, d’acord amb els criteris de valoració
establerts en la Base 9 de les bases que regeixen la concessió d’aquests ajuts;
Atès que l’Institut Català de les Dones, ha concedit a aquest ajuntament una subvenció
per a dur a terme el projecte presentat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció que ens ha estat concedida en l’expedient núm. EL209/2015, per dur a terme:
• “A El disseny i l’elaboració d’un pla de polítiques de dones” de 2.500,00 €, amb un
pressupost de 5.000,00 €.
• “B.2 Programació anual d’activitats adreçades a les dones” de 2.614,00 € amb un
pressupost de 6.100,00 €.
SEGON. Adquirir el compromís d’aportar fins al 26 de febrer de 2016 tota la
documentació que preveu la base 15 de la Resolució BSF/728/2015, de 13 d’abril.
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a l’Institut Català de les Dones.
b) Aprovació, si s’escau, Programa d’actes dissabtes de Tardor “Cultutardor”
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Cultura, per a la realització dels
actes dissabtes de Tardor “Cultutardor” que es desenvoluparan durant els dissabtes 7 i 14
de novembre a l’Smartcentre.
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven.
c) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de procedir a la poda dels arbres del casc urbà i del terme municipal
del municipi de Santa Bàrbara.
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.
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.
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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 dels serveis de poda dels arbres del casc urbà i del
terme municipal del municipi de Santa Bàrbara, amb el Sr. J. M. Cid Vallés, per un import
de 12.000,00 € més la quota corresponent d’IVA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
d) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obra
Atesa la necessitat de procedir a la realització de les obres de col·locació d’esglaons de
xapa plegada i muntar barana d’escales amb passamà per a la realització 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 de col·locació d’esglaons de xapa plegada
i muntar barana d’escales amb passamà per a la realització de les obres “Rehabilitació
d’edifici entre mitgeres Hotel d’entitats”, per un import total de 3.188,41 € IVA inclòs, amb
el Sr. Jaume Arasa Pis.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
e) Aprovació, si s’escau, contracte lloguer
Atès que els propers dies 20, 21 i 22 de novembre està prevista la realització de la XIX
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç.
Atès que per a la realització de l’esmentada fira es necessari procedir al lloguer de les
carpes per a la instal·lació dels estants expositors.
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 de les carpes per a la XIX Fira de
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a l’empresa FATSINI, SL, per un import total de
setze mil nou-cents quaranta euros (16.940,00 €) IVA inclòs.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Frnós per a la signatura del
contracte corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la mercantil adjudicatària i a intervenció de
fons.
f) Aprovació, si s’escau, contracte de lloguer
Atès que els propers dies 20, 21, i 22 de novembre està prevista la realització de la XIX
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç.
Atès que per a la realització de l’esmentada fira es necessari procedir al lloguer dels
estands expositors i la seva instal·lació.
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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 dels estands per a la XIX Fira de
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a la mercantil Exhibition-Stand-Desing-Decor, SL,
per un import de 12,00 €/m2 més la quota corresponent d’IVA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària i a intervenció de
fons.
g) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atès que els propers dies 20, 21, i 22 de novembre està prevista la realització de la XIX
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la publicitat de la fira esmentada.
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, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Adjudicar la contractació del servei consistent en la publicitat de la propera fira
de l’oli d’acord amb els annexos aportats a les mercantils següents:
1. Promotora Mediterránea de Informaciones y Comunicaciones, SA, per un import de
1.100 € més la quota corresponent d’IVA inclòs.
2. Doble Columna, SL, per un import de 710,00 € 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 les mercantils adjudicatàries i a intervenció
de fons.
h) Aprovació, si s’escau, devolució aval
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Francesc Solà Gil, en representació de
l’empresa Construccions 3 G, SA” (CONTREGISA), en el que exposa que amb data 30
de setembre de 2009, va constituir una garantia definitiva en aval per un import de
35.265,21 €, per a respondre de la bona execució de les obres “Dotació de serveis al
Passeig de la Generalitat i adjacents – segona fase”.
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal i tenint en compte que la recepció de les obres
es va realitzar amb data 20 de juny de 2011, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
adopta els següents acords:
PRIMER. La devolució de l’aval núm. 3.973.776 dipositat per un import de 35.265,21 €.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
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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 vint hores
i deu minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Alfred Blanch Farnós
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