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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 19 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 19 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:   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 05-11-2015. 
 
2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 
 
3. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram 
 
4. Acceptació, si s’escau, subvenció del Departament d’Ensenyament 

 
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 05-11-2015. 

 
      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  
unanimitat, la concessió, i liquidació del tribut corresponent de les següents llicències 
d’obres a: 

 
� Apolonia Andreu Lucia, llicència municipal per construcció de bassa de reg, al 
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Polígon 4, parcel·la 181. Exp. 75/2015. 
 
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: 
 
� Ángela Moreno Martí i Javier Arasa Ruiz. Exp. 10/2013. 
� M. Carmen Solà Monforte. Exp. 14/2015. 
 
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: 
 
� Ángela Moreno Martí i Javier Arasa Ruiz. Exp. 10/2013. 
� M. Carmen Solà Monforte. Exp. 14/2015. 
 

3. 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:  
 
� Ana Maria Andilla Codorniu, al carrer Pompeu Fabra núm. 8, 2n. H. 
� Nuria Tejeda Rodríguez, al carrer Rector der Vallfogona núm. 23, Esc. D baixos 2a. 
 

4. Acceptació, si s’escau, subvenció del Departamen t d’Ensenyament 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a atorgat a 
l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per al sosteniment del funcionament de les 
Escoles de Música i/o Dansa de titularitat de les corporacions locals, per a l’any 2015, 
per un import de cinc mil noranta euros (5.090,00 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per import de 5.090,00 €, per al sosteniment del funcionament 
de l’Escola de Música de titularitat municipal, per a l’any 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. 

 
5. Peticions varies. 

 
a) Judith Arasa Bernardo 

 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 7 de març de 2013, 
va aprovar la convocatòria de procediment públic per l’adjudicació de les caselles 
interiors del mercat municipal números 1, 2, 3, 4 i 5. 
Atenent que l’anunci del procediment per l’adjudicació va publicar-se en el Butlletí oficial 
de la província de Tarragona número 64 del dia 16 de març de 2013, al Taulell d’anuncis 
i en el perfil del contractant. 
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Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 2 de maig de 2014, 
va adjudicar  la llicència per a l’ús privatiu de la casella interior del mercat municipal 
número 4 a la Sra. Judith Arasa Bernardo. 
Atenent que la Sra. Judith Arasa Bernardo, ha presentat escrit de renúncia a la llicència 
abans esmentada. 
Atenent el que disposa l’article 70.d) del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, la 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la renúncia a la llicència per a l’ús privatiu de la casella interior del 
mercat municipal número 4, presentada per la Sra. Judith Arasa Bernardo. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Sra. Judith Arasa Bernardo. 
 

b) Noelia Ferré Romeralo 
 
Vist el recurs de reposició presentat per la Sra. Noelia Ferré Romeralo, en que sol·licita 
l’anul·lació  dels rebut corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i recollida 
domiciliària de brossa urbana núm. fix 140-100-140102002742, corresponent a l’exercici 
2015 de l’immoble situat al carrer Rector de Vallfogona núm. 27, Esc. B baixos 2a 
d’aquest municipi de Santa Bàrbara, per haver fet la cessió per dació en pagament de 
l’esmentat immoble en data 11 de desembre de 2014. 
Al mateix temps també sol·licita el canvi de nom de l’esmentat rebut, per quan en realitat 
l’esmentat immoble és propietat de la mercantil CaixaBank, SA, domiciliada a 
BARCELONA, Avinguda Diagonal núm. 621-629. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar l’anul·lació del rebut corresponent a la taxa per conservació del 
clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana, del rebut núm. fix 140-100-
140102002742, corresponent a l’exercici 2015 de l’immoble situat al carrer Rector de 
Vallfogona núm. 27, Esc. B baixos 2a d’aquest municipi de Santa Bàrbara. 
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer Rector de Vallfogona 
núm. 27, Esc. B baixos 2a de Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2015 a nom del 
CaixaBank, SA. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 
 

c) 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 exposa que el proper dia 22 de novembre de 2015 i dins del 
programa d’actes de la Fira de l’Oli està prevista la realització d’una marxa amb BTT 
recorrent part del terme municipal de Santa Bàrbara, l’organització i celebració de la qual 
suposarà unes despeses, per la qual cosa sol·licita un ajut econòmic per fer front a les 
despeses derivades de l’organització.  
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició formulada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Concedir una aportació econòmica de 400,00 € a la Unió Ciclista Santa 
Bàrbara, per ajudar a sufragar les despeses ocasionades per l’organització de l’activitat 
abans esmentada. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària. 
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6. Assumptes diversos. 
 
a) Atorgament, si s’escau, llicència provisional pe r l’ús privatiu del domini públic 

concretat en l’explotació del quiosc de propietat m unicipal  
 
Atenent que per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 17 de 
setembre de 2015, es va acceptar la renúncia presentada per la Sra. Guadalupe Vilaubí 
Salvadó, a la concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic per a 
l’explotació del quiosc de propietat municipal. 
Atenent la necessitat de seguir prestant el servei públic de l’explotació del quiosc de 
propietat municipal. 
Atenent la manca de disponibilitat de mitjans municipals propis per la prestació del 
servei indicat, la qual cosa fa necessària establir una formula per a la prestació del 
servei municipal, de forma temporal i fins que mitjançant el corresponent procediment 
licitatori es pugui adjudicar la llicència corresponent. 
Atenent que previsiblement el procediment licitatori per a l’adjudicació de la llicència 
pugui restar resolt en un termini de sis mesos. 
Atenent que l’ús privatiu que no comporta modificació del domini públic resta subjecte a 
l’atorgament de la corresponent llicència, segons determina l’article 57 del Reglament 
del Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/88, de 17 d’octubre. 
Atenent que l’ús privatiu subjecte a llicència pot donar lloc a la percepció de taxes o 
preus públics que fixarà l’òrgan de la Corporació que els autoritza, de conformitat amb el 
que determina l’article 58 del Reglament del Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Atorgar a la Sra. Maria José Torres Margalet, llicència per a l’ús privatiu del 
domini públic concretat en l’explotació del quiosc de propietat municipal, amb les 
següents condicions: 
Cànon a percebre per l’Ajuntament: 60,00 € mensuals. 
Duració de la llicència: sis mesos, comptats a partir del dia 1 de gener de 2016, amb 
possibilitat de pròrroga fins l’adjudicació mitjançant el corresponent procediment licitatori 
públic. 
Dipositar una garantia per un import de 300,00 €. en concepte de garantia definitiva 
El titular de la llicència haurà de donar compliment a les següents obligacions: 
1. Respectar el bé objecte de llicència. 
2. Mantenir les obres i instal·lacions objecte de llicència en perfecte estat de 
conservació. 
3. Abonar les despeses necessàries per al desenvolupament de l'activitat, inclosos 
impostos, taxes i preus públics. 
4. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, així com de les obligacions 
pròpies de la legislació laboral i de seguretat social, si s’escau. 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada. 
 

b) Atorgament, si s’escau, llicència provisional pe r l’ús privatiu del domini públic 
concretat en la casella interior del mercat municip al número 5  

 
Atenent que amb efectes del dia 20 de novembre de 2014 es va anul·lar  la llicència 
concedida per a l’ús privatiu de la casella interior del mercat municipal número 5. 
Atenent la necessitat de seguir prestant el servei públic de la casella interior del mercat 
municipal número 5. 
Atenent la manca de disponibilitat de mitjans municipals propis per la prestació del 
servei indicat, la qual cosa fa necessària establir una formula per a la prestació del 
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servei municipal, de forma temporal i fins que mitjançant el corresponent procediment 
licitatori es pugui adjudicar la llicència corresponent. 
Atenent que previsiblement el procediment licitatori per a l’adjudicació de la llicència 
pugui restar resolt en un termini de sis mesos. 
Atenent que l’ús privatiu que no comporta modificació del domini públic resta subjecte a 
l’atorgament de la corresponent llicència, segons determina l’article 57 del Reglament 
del Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/88, de 17 d’octubre. 
Atenent que l’ús privatiu subjecte a llicència pot donar lloc a la percepció de taxes o 
preus públics que fixarà l’òrgan de la Corporació que els autoritza, de conformitat amb el 
que determina l’article 58 del Reglament del Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Atorgar a la mercantil Jordi Accensi, SL llicència per a l’ús privatiu del domini 
públic concretat en la casella interior del mercat municipal número 5, amb les següents 
condicions: 
Cànon a percebre per l’Ajuntament: 180,00 € mensuals. 
Duració de la llicència: sis mesos, comptats a partir del dia 1 de desembre de 2015, amb 
possibilitat de pròrroga fins l’adjudicació mitjançant el corresponent procediment licitatori 
públic. 
El titular de la llicència haurà de donar compliment a les següents obligacions: 
1. Respectar el bé objecte de llicència. 
2. Mantenir les obres i instal·lacions objecte de llicència en perfecte estat de 
conservació. 
3. Abonar les despeses necessàries per al desenvolupament de l'activitat, inclosos 
impostos, taxes i preus públics. 
4. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, així com de les obligacions 
pròpies de la legislació laboral i de seguretat social, si s’escau. 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada. 

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

 
Atesa la necessitat de procedir a la realització de les obres d’arranjament del tancament 
de la Plaça del Lladoner. 
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 d’arranjament del tancament de la Plaça 
del Lladoner, per un import total de 968,00 € IVA inclòs, amb la mercantil Vallés Moreno, 
CB. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
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b) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obra 
 
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de la fusteria interior per la 
compartimentació de la sala de reunions de les oficines de l’Ajuntament. 
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 de la fusteria interior per la 
compartimentació de la sala de reunions de les oficines de l’Ajuntament, per un import de 
1.065,37 € IVA inclòs, amb el Sr. Miguel A. Clua Espuny. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

c) Aprovació, si s’escau, ajut d’urgència social 
 

Vista la sol·licitud d’ajuts d’urgències socials presentada pels Serveis socials bàsics de 
l’ajuntament de Santa Bàrbara. 
Vista la valoració positiva emesa per l’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, i que consta a l’expedient com Annex I i II, en relació a la 
sol·licitud presentada. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Abonar les quantitats sol·licitades en la petició presentada d’ajuts d’urgència 
social, d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament 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 dinou 
hores i cinquanta-cinc minuts i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 

 


