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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 3 de desembre 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 desembre 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 19-11-2015. 
 
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 19-11-2015. 

 
    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. 28 cent un mil nou-cents 
vuitanta-un per un import vuitanta-un mil quatre-cents nou euros amb seixanta-sis 
cèntims (101.981,66 €) i que comença amb la del Consell Comarcal del Montsià, 
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corresponent a manteniment EDAR agost, per import de 1.150,13 € i finalitza amb la 
d’Endesa Energia, SAU, corresponent a subministrament elèctric Smartcentre octubre, 
per import de 1.585,05 €. 

 
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres 

 
No n’hi ha.  
 

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:  
 
� Ioana Georgeta Mut, al carrer Àfrica núm. 99, 1r. A 
 

5. Peticions varies. 
 

a) Aprovació, si s’escau, bonificació de l’Impost s obre Vehicles de Tracció Mecànica 
(IVTM) 

 
Vistes les sol·licitud presentades pels titulars dels vehicles que a continuació es 
relacionaran, en les que sol·liciten, 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 dels seus vehicles per tenir una antiguitat mínima de 25 
anys comptats a partir de la data de fabricació: 

� María del Carmen Sol Solà, T-8605-D 
� Agustín J. Vallés Blanch, B-9630-KU 

 
Un cop comprovades les situacions al·legades 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 2013 als vehicles que a 
continuació es relacionaran, per tenir un antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir 
de la data de fabricació: 

� María del Carmen Sol Solà, T-8605-D 
� Agustín J. Vallés Blanch, B-9630-KU 

 
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a Base Gestió d’Ingressos 
Locals. 
 

b) Alberto Roé Roig 
 
Atesa la petició presentada pel Sr. Alberto Francisco Roé Roig, en la que sol·licita el 
canvi de titularitat del dret funerari del  nínxol núm. 1020, que actualment figura a nom 
del Sr. Francisco Roé Melchor, a favor del peticionari per defunció del titular i per ser 
hereu universal, 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. 1020 a favor del 
peticionari, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
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SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

c) M. Mercedes Pla Monllau  
 
Atesa la petició presentada per la Sra. Maria Mercedes Pla Monllau, en la que sol·licita el 
canvi de titularitat del dret funerari del  nínxol núm. 233, que actualment figura a nom de 
la peticionària, a favor de la Sra. Felicia Altimira Vallmitjana, 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. 233 a favor de 
la Sra. Felicia Altimira Vallmitjana i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
 

d) Olga del Rio Ferreres 
 
Vista la petició presentada per la Sra. Olga del Rio Ferreres en la que exposa que es va 
inscriure per participar en la propera edició de la XIX edició de la Fira de l’Oli Novell, dels 
cítrics i del comerç, havent satisfet l’import corresponent a l’esmentada inscripció i que 
degut a causes imprevisibles l’hi és impossible la seva participació havent de cancel·lar 
la inscripció, per la qual cosa sol·licita d’acord amb l’establert al full d’inscripció que l’hi 
sigui retornat el 50% de l’import satisfet. 
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. La devolució de 9,90 € corresponents al 50% de l’import satisfet per la 
inscripció en la participació en la XIX edició de la Fira de l’Oli Novell, dels cítrics i del 
comerç. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

e) Pablo Ferreiro Ramos 
 
Vista la petició presentada pel Sr. Pablo Ferreiro Ramos en la que exposa que es va 
inscriure per participar en la propera edició de la XIX edició de la Fira de l’Oli Novell, dels 
cítrics i del comerç, havent satisfet l’import corresponent a l’esmentada inscripció i que 
degut a la manca de lloc l’hi ha estat impossible la seva participació havent de cancel·lar 
la inscripció, per la qual cosa sol·licita que l’hi sigui retornat l’import satisfet. 
acorda: 
PRIMER. La devolució de 250,00 € corresponents a l’import satisfet per la inscripció en la 
participació en la XIX edició de la Fira de l’Oli Novell, dels cítrics i del comerç. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

f) Hector Perugachi   
 
Vista la petició presentada pel Sr. Hector Perugachi en la que exposa que es va inscriure 
per participar en la propera edició de la XIX edició de la Fira de l’Oli Novell, dels cítrics i 
del comerç, havent satisfet l’import corresponent a l’esmentada inscripció i que degut a 
causes imprevisibles l’hi és impossible al seva participació havent de cancel·lar la 
inscripció, per la qual cosa sol·licita d’acord amb l’establert al full d’inscripció que l’hi sigui 
retornat el 50% de l’import satisfet. 
acorda: 
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PRIMER. La devolució de 17,50 € corresponents al 50% de l’import satisfet per la 
inscripció en la participació en la XIX edició de la Fira de l’Oli Novell, dels cítrics i del 
comerç. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

g) Maria Dolores Herrero Casanova 
 
Vista la petició presentada per la Sra. Maria Dolores Herrero Casanova en la que exposa 
que es va inscriure per participar en la propera edició de la XIX edició de la Fira de l’Oli 
Novell, dels cítrics i del comerç, havent satisfet l’import corresponent a l’esmentada 
inscripció i que degut a causes imprevisibles l’hi és impossible al seva participació havent 
de cancel·lar la inscripció, per la qual cosa sol·licita d’acord amb l’establert al full 
d’inscripció que l’hi sigui retornat el 50% de l’import satisfet. 
La Junta de Govern Local, un cop comprovada ala situació al·legada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. La devolució de 19,80 € corresponents al 50% de l’import satisfet per la 
inscripció en la participació en la XIX edició de la Fira de l’Oli Novell, dels cítrics i del 
comerç. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

6. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau declarar el desestiment de l procediment d’adjudicació de 

l’expedient de contractació del servei d’assessoria  fiscal. 
 
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara va considerar necessari 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. 
Atès que mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 5 de 
novembre de 2015 es va 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, així com el Plec de clàusules econòmiques - administratives 
i tècniques que han de regir la contractació. 
Atenent que en data 30 de novembre de 2015 la Mesa de contractació va procedir a 
l’obertura de pliques del procediment negociat sense publicitat convocat per 
l’adjudicació del contracte de serveis consistent en la realització del servei d’assessoria 
laboral i fiscal, en concret els sobres número 2 contenien la documentació tècnica que 
ha de servir de base per valorar l’oferta o proposició presentada d’acord amb els criteris 
de valoració  de la clàusula 17 del plec. 
Atenent que un cop emesa la valoració per part dels tècnics nomenats al respecte per la 
Mesa de contractació, d’acord amb els criteris de valoració relacionats en el plec, la 
Secretària Interventora ha constatat que s’havia produït una infracció no subsanable de les 
normes de reguladores del procediment d’adjudicació. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Declarar el desestiment del procediment d’adjudicació per l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara  de 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 retornar tota la documentació presentada als licitadors que han 
presentat oferta. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords als licitadors que han presentat oferta. 
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b) 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 presta ció del servei 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. 
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 5 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. 
 

c) Aprovació, si s’escau, bonificacions tributàries  
 
Atès que durant els dies 20, 21 i 22 de novembre es va dur a terme la XIX edició de la 
Fira de l’Oli Novell, els cítrics i el Comerç. 
Atenent el de disposa l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb barraques, casetes de venda, espectacles, 
atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic, en el que s’estableix que s’aplicarà una bonificació 
del 5% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli a aquells subjectes passius que de 
forma ininterrompuda i continuada durant més de cinc anys, hagin participat a la Fira de 
l’Oli. A partir del desè any, la bonificació serà del 10%. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aplicar una bonificació del 5% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli  
aquells subjectes passius que de forma ininterrompuda i continuada durant més de cinc 
anys han participat a la Fira de l’Oli i que figuren a l’Annex I. 
SEGON. Aplicar una bonificació del 10% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli  
aquells subjectes passius que de forma ininterrompuda i continuada durant més de deu 
anys han participat a la Fira de l’Oli que figuren a l’Annex II. 
TERCER. Donar trasllat a intervenció de fons i als beneficiaris. 

 
d) Aprovació, si s’escau, Relacions Plusvàlues 

 
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al 
tercer 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 1.823,29 €. 
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SEGON. Aprovar les autoliquidacions practicades per aquest Ajuntament per un import 
de 174,26 €.  
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació 
aprovada. 
 

e) 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: 
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. 

 
f) Aprovació, si s’escau, contracte menor de servei s 

 
Atesa la necessitat de disposar del Projecte de legalització i la certificació de direcció i 
acabament de l’obra en Baixa Tensió de l’immoble destinat a Hotel d’Entitats. 
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 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 dels serveis, consistents en la redacció del Projecte 
legalització i la certificació de direcció i acabament de l’obra en Baixa Tensió de l’immoble 
destinat a Hotel d’Entitats, a l’enginyer Joan Josep Navarro Aguirre, per un import de 850,00 € 
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 l’adjudicatari del projecte tècnic. 
 

g) Aprovació, si s’escau, pagament Conveni d’estris  Casa – Museu Àngel Fibla 2015 
 
Atès que en data dinou d’abril de 2000 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’ajuntament de Santa Bàrbara i el senyor Àngel Fibla Bel, propietari d’una col·lecció d’estris 
laborals i de la llar, mitjançant el qual el Sr. Fibla Bel obrirà al públic la col·lecció abans 
esmentada en determinades ocasions, per tal de donar coneixement de les tradicions i 
costums del municipi. 
Atès que la clàusula segona del conveni signat estableix que l’ajuntament de Santa Bàrbara 
abonarà a l’altra part, en concepte d’indemnització per l’obertura al públic de l’Exposició la 
quantitat de 751,27 €, actualitzades segons l’IPC interanual. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Abonar al senyor Àngel Fibla Bel la quantitat de 860,00 €, en concepte 
d’indemnització per l’obertura al públic de l’Exposició d’estris, corresponent a l’anualitat 2015. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al Sr. Àngel Fibla Bel i a intervenció de fons. 
 



 

7 
 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

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

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 

 


