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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 15 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 15 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 
 

• També assisteix: Sr. Joan Abella Calduch 
 

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

Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 01-10-2015. 
 

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 anterio r de data 01-10-2015. 

 
      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. 25 per un import vuitanta-un 
mil quatre-cents nou euros amb cinquanta-nou cèntims (81.409,59 €) i que comença 
amb la d’Agrícola del Camp “Santa Bàrbara”, SCCL, corresponent a fungicida per als 
jardins, per import de 9,79 € i finalitza amb la de Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, SA, corresponent a segells, per import de 11,66 €. 
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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: 
 
� M. Lourdes Montesó Duch. Exp. 54/2013. 
� Pilar Monforte Morales. Exp. 08/2015. 
� Ignasi Mencia Subirats. Exp. 12/2015. 
� Juana Gisbert Pla. Exp. 38/2015. 
� Francisca Accensi Rodríguez. Exp. 46/2015. 
 
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: 
 
� Juana Gisbert Pla. Exp. 38/2015. 
 

4. 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 
concedir permís per connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i comptador, i la 
liquidació del tribut corresponent a:  
 
� Mario Ferreres Fons, al carrer Camí de Solsó núm. 2 Bloc A 3a. 
 

5. Peticions varies. 
 

a) Jordi Gisbert Aragó 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Gisbert Aragó, en nom del seu pare difunt Sr. 
Federico Gisbert 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 propietat del seu pare, 
matrícula T- 46104 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 T-
46104 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. 
 

6. Assumptes diversos. 
 
a) Acceptació, si s’escau, subvenció de la Direcció  General de Joventut del 

Departament de Benestar Social i Família  
 
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara,va sol·licitar a l’empara de la convocatòria 
oberta mitjançant la Resolució BSF/724/2015, de 8 d’abril, per la qual s’obre la 
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convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la 
joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de 
joventut, dins l’exercici 2015. 
Atès que per Resolució de data 15 d’octubre de 2015 s’ha atorgat a aquest ajuntament 
una subvenció per un import total de 12.000,00 €, per a la realització del projecte 
següent: 
 
Expedient:96/2015 Impica’t!.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
Acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Joventut del Departament 
de Benestar Social i Família per a la realització del projecte d’activitats adreçades a 
persones joves abans esmentat. 
 

b) Aprovació, si s’escau, reclamació de responsabil itat patrimonial 
 

Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Vicente Martínez 
Colomé, com a pare de la menor Andrea Martínez Cruz, derivada pels danys soferts 
com a conseqüència d’una caiguda a la pista de ball a l’ensopegar amb els cables de 
l’orquestra. 
Tenint en compte que els danys causats es van produir degut a la manca de 
senyalització i protecció dels cables esmentats. 
Atenent el que disposa l’article 139 de la Llei 30/1992, de  26 de novembre, de Règim 
jurídic de la Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, a l’haver-
se acreditat la relació de causalitat entre els danys soferts i el funcionament del servei 
públic i  haver-se avaluat econòmicament el dany.  
Per tot l'exposat i a l'empara de l'àmbit competencial definit a l'article 53.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta dels 
següents acords: 
PRIMER. Reconèixer l’existència de responsabilitat patrimonial d’aquest Ajuntament, 
com a conseqüència dels fets descrits aprovant el pagament al reclamant de 150,00 
euros. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la reclamant i a intervenció de fons. 

 
c) Aprovació, si s’escau, baixa rebuts i liquidació  directa 

 
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa de recollida domiciliària de brossa 
urbana, s’ha detectat que els següents rebuts: 
Clau de referència: 43-140-100-2013-01-2003087-50  
Clau de referència: 43-140-100-2013-01-2003088-14 
Clau de referència: 43-140-100-2014-01-2003087-77 
Clau de referència: 43-140-100-2014-01-2003088-41 
Clau de referència: 43-140-100-2015-01-2003087-07 
Clau de referència: 43-140-100-2015-01-2003088-68 
 
Corresponents a l’immoble situat a la carretera de T-331de Tortosa a Ulldecona d’aquest 
municipi de Santa Bàrbara, en el que apareix a com a subjecte passiu la mercantil 
Estació de Serveis Barranc de Lledó, SL, quan en realitat l’esmentat immoble és 
propietat de la mercantil REPSOL Comercial de Productos Petrolíferos, SA des del 
passat 31 de desembre de 2008 fins al 04 de desembre de 2014. 
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I Propietat de la mercantil CEPSA Comercial Petróleo, SA des del passat dia 05 de 
desembre de 2014. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis dels que s’ha donat compte, corresponents 
a la taxa per recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat a la carretera de T-
331de Tortosa a Ulldecona d’aquest municipi de Santa Bàrbara a nom de la mercantil 
Estació de Serveis Barranc de Lledó, SL. 
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per recollida domiciliària de brossa 
urbana de l’edifici situat a la carretera de T-331de Tortosa a Ulldecona d’aquest municipi 
de Santa Bàrbara corresponent als exercicis 2013 i 2014 a nom de la mercantil REPSOL 
Comercial de Productos Petrolíferos, SA. 
TERCER. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per recollida domiciliària de brossa 
urbana de l’edifici situat a la carretera de T-331de Tortosa a Ulldecona d’aquest municipi 
de Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2015 a nom de la mercantil CEPSA 
Comercial Petróleo, SA. 
QUART. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 
 

d) Aprovació, si s’escau, compra de llibres 
 
Atès que durant les la celebració de les Jornades Culturals 2013 i que dins el programa 
d’actes es va realitzar la presentació del llibre “La Cuina de la Plana” de Joan Jordi 
Boronat Ferré. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Adquirir deu exemplars del llibre “La Cuina de la Plana”, per un import de 
200,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons. 
 

e) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via p ública 
 
Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment ubicat al carrer Sant  Rafael núm. 26  i de titularitat del Sr. Abel Muria 
Buera, ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense 
disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 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. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al Sr. Abel Muria 
Buera. 
 

f) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via p ública 
 
Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment Can Llorens, SL, ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb 
taules i cadires, sense disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 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. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent a la mercantil 
Can Llorens, SL. 
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g) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via p ública 
 

Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment “Gelateria”, titularitat del Sr. Ricardo Tena Garcia, ha ocupat durant el 
període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva 
autorització administrativa. 
Per l’exposat a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 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. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
abans esmentat. 
 

h) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via p ública 
 

Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment “La Sal”, titularitat del Sr. Juan Carlos Llorens Arasa, ha ocupat durant el 
període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva 
autorització administrativa. 
Per l’exposat a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 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. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
abans esmentat. 
 

i) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via p ública 
 
Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
el bar “L’Aveall”, ubicat al carrer Major núm. 238 i de titularitat de la Sra. Violeta Daniela 
Tompa, ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense 
disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 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. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
abans esmentat. 
 

j) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via p ública 
 
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment “Barranquet”, titularitat del Sr. Lluís M. Ferré Querol, ha ocupat durant el 
període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva 
autorització administrativa. 
Per l’exposat a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 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. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
abans esmentat. 
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k) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via p ública 
 
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment dedicat a Kebab, titularitat dels Srs. M. Cinta Arasa Miralles i Zafar Iqbal, 
ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar 
de la preceptiva autorització administrativa. 
Per l’exposat a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 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. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent als titulars de 
l’establiment esmentat dels Srs. M. Cinta Arasa Miralles i Zafar Iqbal. 

 
l) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via p ública 

 
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment “L’Oficina”, titularitat de la Sra. Patrícia Albesa Moreno, ha ocupat durant el 
període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva 
autorització administrativa. 
Per l’exposat a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 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. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent a l’establiment 
“L’Oficina”, titularitat de la Sra. Patrícia Albesa Moreno. 

 
m) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via p ública 

 
Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
el bar “Sant Jordi”, ubicat al carrer Sant Jordi núm. 1 i de titularitat del Sr. Ramon Guillen 
Suesta, ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense 
disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 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. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
abans esmentat. 
 

n) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via p ública 
 
Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
el bar “Ritz”, ubicat al carrer Pompeu Fabra núm. 2 i de titularitat del Sr. Manuel 
González Cordón, ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, 
sense disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 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. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
abans esmentat. 
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o) Aprovació, si s’escau, contractes menors de serv eis 
 
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. Comunicacions dels Ports, SA, per un import de 220,00 € més la quota corresponent 

d’IVA inclòs. 
2. Ràdio Ulldecona, SL, per un import de 200,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
3. Ràdio Tele-Taxi, SA, per un import de 200,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
4. Revista Tot parc, per un import de 375,00 € 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 mercantil adjudicatària i a intervenció de 
fons.  
 

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 cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 

 


