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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 5 de novembre 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 5 de novembre 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:  Sra. Laia Pla Coto 
 
 

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

Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 15-10-2015. 
 

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. Aprovació, si s’escau, Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques 
que han de regir l’adjudicació d’un contracte de serveis mitjançant un procediment 
negociat sense publicitat per la prestació del servei d’assessoria laboral i fiscal. 
 

6. Acceptació, si s’escau, acta d’acceptació i posada a disposició de la infraestructura 
de telecomunicacions de la urbanització “Barranc de Lledó”. 
 

7. Peticions varies. 
 

8. Assumptes diversos. 
 

9. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterio r de data 15-11-2015. 

 
      L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat. 
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2. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 
 
No n’hi ha. 
 

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: 
 
� Super Vivaros, SL. Exp. 30/2014. 
� Rosa Muria Buera. Exp. 17/2015. 
� M. Teresa Lleixà Verge. Exp. 30/2015. 
� Rosa Muria Buera. Exp. 31/2015. 
� Montserrat Romeu Torres. Exp. 51/2015. 
 
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: 
 
� Rosa Muria Buera. Exp. 17/2015. 
 

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:  
 
� Pascual Andrés Cervera Capo, al Passeig de la Generalitat núm. 53, 2n., 4a. 
� Elias Strohecker Lana, al carrer Doctor Cid i Torta núm. 9, 2n., 4a. 
� Promocions Ortega Miralles, al carrer Pompeu Fabra núm. 8. 
� Rosa M. Caseres Esteller, al carrer Pompeu Fabra núm. 8 baixos E. 
� Paula Tomàs Arasa, al carrer Pompeu Fabra núm. 8, 2n. J. 
 

5. Aprovació, si s’escau, Plec de clàusules adminis tratives, econòmiques i tècniques 
que han de regir l’adjudicació d’un contracte de se rveis mitjançant un procediment 
negociat sense publicitat per la prestació del serv ei d’assessoria laboral i fiscal. 
 
Atesa la necessitat existent de contractar per procediment negociat sense publicitat per 
l’adjudicació d’un contracte de serveis consistent en la realització del servei d’assessoria 
laboral i fiscal. 
Vistos els informes de Secretaria i Interventora municipal de fons, en base a l’article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els següents acords:  
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat per 
l’adjudicació d’un contracte de serveis consistent en la realització del servei d’assessoria 
laboral i fiscal. 
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives particulars i 
tècniques que han de regir la contractació. 
TERCER. Aprovar la despesa de 10.800,00 €., part amb càrrec a la partida  920*2279900 
del pressupost de l’exercici 2016 i la resta amb càrrec a les partides corresponents del 
pressupost dels successius anys de duració del contracte. 



 

3 
 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

QUART. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, sol·licitant oferta a un mínim de 3 
empreses capacitades per la realització del servei, atorgant-los un termini de 10 dies hàbils, 
comptats a partir de la recepció de la invitació per a prendre part en el procediment licitatori, 
per presentar la seva oferta. 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord als Departaments de Secretaria. 
 

6. Acceptació, si s’escau, acta d’acceptació i posa da a disposició de la infraestructura 
de telecomunicacions de la urbanització “Barranc de  Lledó”. 
 
Atès que per acord del Ple de la Corporació adoptat en sessió de data 27 de setembre 
de 2001, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al Conveni de 
LOCALRET. 
Atenent que el conveni esmentat té per objecte l’establiment d’un marc d’actuacions i 
relacions que contempli tots els aspectes relatius a la construcció i posterior ús de les 
infraestructures canalitzades subterrànies necessàries per a la prestació de serveis de 
telecomunicacions en urbanitzacions residencials i polígons industrials de nova 
construcció, en tot el territori  dels Ajuntaments consociats. 
Atenent que Localret com a empresa encarregada del disseny del projecte tècnic i de la 
supervisió i control de l’execució de l’obra de la infraestructura de telecomunicacions de 
la urbanització del polígon industrial Barranc de Lledó, garanteix que la mateixa ha estat 
executada d’acord amb la normativa tècnica aplicable i que desprès d’haver verificat la 
seva correcta realització, la mateixa es troba en condicions per a ser utilitzada per 
Telefónica de España per  la prestació de serveis de telecomunicacions. 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
L’Acceptació i posada a disposició de Telefónica de España de la infraestructura de 
telecomunicacions de la urbanització Barranc de Lledó. 
 

7. Peticions varies. 
 

a) Maria Rosa Herrero Llaveria 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. Maria Rosa Herrero Llaveria, en la que sol·licita el 
canvi de titularitat del dret funerari del  nínxol núm. 1032, que actualment figura a nom de 
la peticionària, a favor de la Sra. Josefa Villalba Madolell, per renúncia de la titular actual, 
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. 1032 a favor de 
la Sra. Josefa Villalba Madolell i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons.- 
 

b) Francisco Llasat Ferré 
 
Atesa la petició presentada pel Sr. Francisco Llasat Ferré, demanant  permís per creuar 
camí municipal, per a la conducció d'aigua a finca rústica situada en el polígon 5, 
parcel·la 48, vist l'informe tècnic municipal al respecte, la Junta de Govern Local, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís creuament camí municipal condicionat a l'informe tècnic. I 
havent de dipositar una fiança 200 euros. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari. 
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8. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, model de contracte de ser veis del Centre de Dia de Santa 

Bàrbara  
 
Atès que d’acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, l’Ajuntament té competència en matèria de prestació de serveis 
socials. 
De l’anterior, resulta clara la competència de l’Ajuntament per redactar i disposar d’un 
model de contracte de serveis per a la prestació del servei social de centre de dia, al 
Centre de Dia de Santa Bàrbara.  
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del 
present acord. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
Aprovar el model de contracte de serveis a signar entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i 
els usuaris del centre de dia, per a la prestació del servei social de centre de dia, al 
centre de Dia de Santa Bàrbara. 
 

b) Acceptació, si s’escau, subvencions del Patronat  de Turisme de la Diputació de 
Tarragona 

 
Vist l’acord adoptat pel Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona pel qual es concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a la 
realització d’accions de difusió dels Productes Agroalimentaris i Artesans de qualitat 
2015: 

• XIX Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç, per import de nou mil nou-cents 
trenta-quatre euros amb disset cèntims (9.934,17 €). 

• XVIII Jornades gastronòmiques de la cuina de l’oli d’oliva, per import de sis-cents 
vuitanta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims (685,84 €). 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel Consell Rector del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona, pels següents conceptes: 

� XIX Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç, per import de nou mil nou-cents 
trenta-quatre euros amb disset cèntims (9.934,17 €). 

� XVIII Jornades gastronòmiques de la cuina de l’oli d’oliva, per import de sis-cents 
vuitanta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims (685,84 €). 

Concedides pel Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 
data 23 d’octubre de 2015. 
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat 
atorgat. 
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la 
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció. 

 
c) 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. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
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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. 
 

d) Aprovació, si s’escau, contracte menor de llogue r 
 
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 d’un 
grup electrogen i la seva instal·lació. 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses del sector. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. La contractació de la instal·lació i el lloguer  d’un grup electrogen per a la XIX 
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a la mercantil Grúas T. Miralles, SL, per un 
import total de 885,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària i a intervenció de 
fons. 
 

e) Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Montsià i els Ajuntaments de la comarca del Montsià  per l’execució del projecte 
Montsià Actiu 2016 
 
Atès que el Govern en el seu moment va seleccionar 7 comarques catalanes que es 
caracteritzen per tenir un menor dinamisme econòmic o especialment despoblades del 
territori català i que son l’Anoia, El Baix Ebre, El Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d 
‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta. 
Atès que en aquest marc, el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de 
contribuir a l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú 
donar suport a les entitats locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, en 
el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, d’un conjunt d’accions en l’àmbit de 
l’ocupació i del desenvolupament local. 
Vist que el Consell Comarcal del Montsià, conjuntament amb la resta d’entitats locals de 
la comarca del Montsià i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, 
impulsen des de l’any 2011 el projecte Montsià Actiu, en el marc de la convocatòria del 
SOC “Treball a les 7 comarques” 
Atès que en data 22 de maig de 2015, el Consell Comarcal del Montsià, va sol·licitar 
una subvenció al SOC en el marc del Projecte “Treball a kes 7 comarques”. Amb 
l’adhesió de tots els Ajuntaments de la comarca, 20 agents socials i econòmics i 52 
empreses a títol individual. 
Vist que en data 28 de setembre de 2015, el Consell comarcal del Montsià va rebre 
resolució favorable, per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització del 
projecte anomenat “Pla d’execució anual Montsià Actiu 2016”, amb un cost total elegible 
de 449.405,75 € del qual es subvenciona el 90% dels costos totals, amb la quantia de 
404.465,18 €. 
Atès que la col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament, té per 
objecte l’organització, l’execució i el cofinançament de les accions de suport al teixit 
productiu i les accions de suport a les persones en situació d’atur que s’implementaran 
des del projecte Montsià Actiu durant l’any 2016.. 
Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en 
participar en el projecte pels beneficis que pot comportar per a les persones del municipi 
en situació d’atur. 
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Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la 
possibilitat de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres 
administracions públiques o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al 
municipi. 
La Junta  de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a l’organització, execució i cofinançament de l’acció 
“Dispositiu d’inserció sociolaboral ACTIVA’T” emmarcada en el projecte Treball a les 7 
comarques 
SEGON. Aprovar l’aportació econòmica de 1.579,87 € per part de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara al Consell Comarcal del Montsià,  corresponent al 10% dels costos totals de 
l’acció formativa. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, o persona que legalment 
el substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat. 

 
f) Aprovació, si s’escau, modificació contracte llo guer 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 1 d’octubre de 
2015, es va aprovar 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. 
Atenent que degut a la demanda d’expositors que volen participar en l’esmentada fira, ha 
estat necessari ampliar la superfície del recinte firal.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Modificar el contracte signat amb la mercantil FATSINI, SL per a 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, i adjudicar-li per un import total de divuit mil dos-cents noranta-
cinc euros amb vint cèntims (18.295,20 €) IVA inclòs. 
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.  
 

9. 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 de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 

 


