Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 17 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 17 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 03-12-2015.
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, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i
l’Associació d’Usuaris Guifi.net de les Terres de l’Ebre (Augute), per tal d'impulsar
l'accés als avantatges de la Societat de la informació i a les Tecnologies de la
Informació i Comunicació ciutadana.
6. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i
l’empresa Ebretic Enginyeria, SL, per tal d'impulsar l'accés als avantatges de la
Societat de la informació i a les Tecnologies de la Informació i comunicació
ciutadana.
7. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i
l’empresa Enerkia Energy Networts, SA., per a la realització d’una xarxa de
distribució de gas natural i/o biogàs canalitzat i construcció d’una planta satèl·lit de
GNL al municipi de Santa Bàrbara.
8. Peticions varies.
9. Assumptes diversos.
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10. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 03-12-2015.
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. 29 per un import de cent
cinquanta-set mil nou-cents setanta-nou euros amb cinquanta-dos cèntims (157.979,52
€) i que comença amb la de Grau Maquinaria i Servei Integral, SA, corresponent a
raspall lateral agranadora per import de 407,38 € i finalitza amb la de Sociedad Estatal
de Correos y Telégrafos, SA, corresponent a segells, per import de 4,21 €.
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. Teresa Barberà Martí. Exp. 9/2015.
Montserrat Mengual Mata. Exp. 77/2015.
José Luís Muria Castell. Exp. 62/2015.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram
No n’hi ha.
5. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i l’Associació d’Usuaris Guifi.net de les Terres de l’Ebre (Augute), per tal
d'impulsar l'accés als avantatges de la Societat de la informació i a les Tecnologies
de la Informació i Comunicació ciutadana.
Es deixa damunt la taula.
6. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i l’empresa Ebretic Enginyeria, SL, per tal d'impulsar l'accés als avantatges
de la Societat de la informació i a les Tecnologies de la Informació i comunicació
ciutadana.
Es deixa damunt la taula.
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7. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i l’empresa Enerkia Energy Networts, SA., per a la realització d’una xarxa
de distribució de gas natural i/o biogàs canalitzat i construcció d’una planta satèl·lit
de GNL al municipi de Santa Bàrbara.
Es deixa damunt la taula.
8. Peticions varies.
a) Mercedes Ferré Cuadrad
Vist el recurs de reposició presentat per la Sra. Mercedes Ferré Cuadrad en el que
exposa que per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 18-12-2015
s’ha donat de baixa l’activitat que es venia desenvolupant a l’edifici del carrer Àfrica núm.
67, per la qual cosa sol·licita que s’anul·li el rebut de taxes i preus públic referent a la
recollida d’escombreries del local comercial situat a l’edifici del carrer Àfrica núm. 67, i es
liquidi per l’import corresponent a magatzem.
La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar l’anul·lació del rebut corresponent a la recollida d’escombraries de
l’edifici del carrer Àfrica núm. 67.
SEGON Aprovar la liquidació directa de la taxa per recollida domiciliària de brossa
urbana del local comercial situat a l’edifici del carrer Àfrica núm. 67 de Santa Bàrbara
corresponent a l’exercici 2015 corresponent a magatzem.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals , i a la
recurrent.
b) Lluc Roig Cardona
Atesa la petició presentada pel Sr. Lluc Roig Cardona, en la que sol·licita el canvi de
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 456, que actualment figura a nom del Sr.
Eleuterio Ferré Martí, 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. 456 a favor del
peticionari, 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.
c) José Agustín Ferré Curto
Atesa la petició presentada pel Sr. José Agustín Ferré Curto, en que sol·licita que sigui
donada de baixa l’activitat d’autoescola ubicada en el carrer Major núm. 185, amb
efectes de l’any vinent 2016.
Vist l’informe emès pel Tècnic d’activitats en el que es constata que l’esmentada activitat
no es desenvolupa actualment en el local abans esmentat, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Donar de baixa amb efectes del mes de gener de 2016, l’activitat que es venia
desenvolupant en el local comercial del carrer Major núm. 185.
SEGON. Comunicar al peticionari que cas que l’esmentada activitat es traspassi passats
sis mesos des de la data de la baixa de l’activitat, no serà preceptiu el canvi de titularitat
sinó que s’haurà de tramitar un nou expedient d’activitats d’acord amb el que disposa la
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Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental i el seu Reglament de
desplegament.
TERCER. Donar trasllat dels presents acords al peticionari.
d) President del Club de Futbol Santa Bàrbara
Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que
exposa que a l’igual que anys anteriors durant el cap de setmana de la realització de la
Fira de l’Oli Novell, el club que presideix va col·laborar amb la realització del partit de
futbol corresponent a la categoria de 3a Catalana entre el CF Santa Bàrbara i el C.E.
Jesús i Maria “B”, per la qual cosa sol·liciten l’abonament de l’import de la taquilla i les
despeses vàries.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Abonar l’import de 300,00 € corresponents a la taquilla i a les despeses vàries.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i
a intervenció de fons.
9. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, Calendari fiscal 2016
Vista la proposta presentada per Base Gestió d’Ingressos Locals de Calendari de
pagament en voluntari per a l’exercici 2016.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el calendari proposat següent:
IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL
CONCEPTE
PERÍODE PROPOSAT 2016
010 - IAE
29/07/2016 – 30/09/2016
500 - IBI URBÀ
29/04/2016 – 30/06/2016
501 - IBI RÚSTICA
29/04/2016 – 30/06/2016
600 - IMP. VEHICLES TRAC.
31/03/2016 – 31/05/2016
MEC.
500 - IBI URBÀ
30/09/2016 – 30/11/2016
ALTRES INGRESSOS PÚBLICS DE MERITAMENT ANUAL
CONCEPTE
SUBCONCEPTES
PERÍODE PROPOSAT
2016
100-Taxes
550 - CLAVEGUERAM
Preus
551-CLAVEGUERAM
Públics
LOC. COMERCIALS
30/06/2016 – 31/08/2016
560- ESCOMBRARIES
561-ESCOMBRARIES
LOCALS
840-Cons.
840- CONS. CEMENTIRI
30/06/2016 – 31/08/2016
Cementiri
SEGON. Donar trasllat del present acord a BASE Gestió Ingressos Locals.
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b) Aprovació, si s’escau, aportació Premi IES “Les Planes”
Atenent que en la intenció de fomentar l’estudi i el treball i amb la finalitat de premiar la
dedicació i l’esforç dels estudiants de l’IES Les Planes, els Ajuntaments de Santa Bàrbara,
La Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge i Freginals van acordar instituir el premi
beca Les Planes amb una dotació anual de 600,00 €.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 17 de juny de 2004, va aprovar la
institució del premi beca Les Planes, amb una aportació per part d’aquest Ajuntament de
Santa Bàrbara de 300,00 € anuals.
Atès que en l’edició del passat curs 2014-2015 l’acte d’atorgament del premi tindrà lloc
a la localitat de Mas de Barberans.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica al Premi Beca IES “Les Planes” de l’ajuntament
de Santa Bàrbara per al curs 2014-2015 de 300,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció de l’IES “Les Planes”.
c) Baixa rebuts i Liquidació directa
Vist el recurs de reposició presentat per la mercantil ANIDA Operaciones Singulares, SA,
en que exposa que es van liquidar les taxes per conservació del clavegueram i recollida
domiciliària de brossa urbana, corresponent a l’exercici 2015 de l’immoble situat al carrer
Major núm. 9 i de l’immoble situat al carrer Major núm. 11, d’aquest municipi de Santa
Bàrbara, a nom de la mercantil ANIDA Operaciones Singulares, SL.
Atenent que la mercantil mercantil ANIDA Operaciones Singulares, SL ha passat a ser
ANIDA Operaciones Singulares, SA.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts de l’exercici 2015 corresponent a la taxa per
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana dels edificis situats
al carrer Major núm. 9 carrer Major núm. 11 de Santa Bàrbara a nom de la mercantil
ANIDA Operaciones Singulares, SL.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana dels edificis situats al carrer Major núm. 9 carrer
Major núm. 11 de Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2015 a nom de la mercantil
ANIDA Operaciones Singulares, SA.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
d) 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.
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e) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat d’encarregar la redacció del projecte d’enderroc de l’edifici situat al carrer
Raval dels Sabres núm. 5-7, necessari per tal de procedir a la prolongació del carrer Hereu,
així com la direcció i coordinació de seguretat i salut, i el control de qualitat de l’obra
d’enderroc esmentada.
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.
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització de diversos contractes menors 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 del servei consistent en la redacció del projecte d’enderroc
de l’edifici situat al carrer Raval dels Sabres núm. 5-7, necessari per tal de procedir a la
prolongació del carrer Hereu, així com la direcció i coordinació de seguretat i salut, per un
import de 950,00 € més la quota corresponent d’IVA, a despatx d’Arquitectura V. Moreso
Arquitectura i Disseny, SL.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la adjudicatària i a intervenció de fons
d’aquest Ajuntament.
f) Aprovació del Programa de les Jornades Nadalenques 2015-2016
Vist el programa d’actes per a la realització de les properes Jornades Nadalenques, a
celebrar de l’1 de desembre al 5 de gener, presentat per les Regidories de Joventut i
Festes, i confeccionat per les Regidories de Joventut i de Festes.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
g) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que s’està preparant la festa – sopar dels empleats de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 60,00 € a la Sra. Judit Arasa Bernardo.
SEGON. Donar trasllat a Intervenció de fons de l´Ajuntament i a la beneficiària.
h) Aprovació, si s’escau, Pla de polítiques de dones 2016-2019
Vista la Resolució BSF/728/2015, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases per a la
concessió de subvencions als ens locals per finançar les despeses derivades de
l’elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones.
Atès el que disposa el punt 7.1 de les bases que regeixen aquesta convocatòria.
Vist el Pla de Polítiques de Dones 2016-2019 del municipi de Santa Bàrbara elaborat per
la Regidoria de Serveis Socials d’aquest municipi.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el Pla de Polítiques de dones 2016-2019 del municipi de Santa
Bàrbara, presentat i elaborat per la Regidoria de Serveis Socials d’aquest ajuntament.
SEGON. Donar trasllat del Present acord a l’Institut Català de les Dones.
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10. 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
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