Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 7 de gener de 2016.
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 7 de gener de 2016, 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 30-12-2015.
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. Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona.
6. Aprovació, si s’escau, addenda al Conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Santa
Bàrbara i el Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre per a l'obertura i la gestió del
centre d'interpretació de la vida a la plana.
7. Aprovació, si s’escau, Projecte tècnic per l’execució de les obres “Remodelació d’un tram
del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”.
8. Peticions varies.
9. Assumptes diversos.
10. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 30-12-2015.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
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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. 32 per un import de vuitantasis mil nou-cents sis euros amb vint-i-quatre cèntims (86.906,24 €) i que comença amb la
de Teresa Chavarria Tomàs, corresponent a pilones frontennis, per import de 217,05 € i
finalitza amb la de Mercè Barberà Lleixà, corresponent a maquillatge cavalcada Reis
Mags, per import de 30,00 €.
3. 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:
M. P. E. M., llicència municipal per rehabilitació d’habitatge sense modificació
d’estructures, a la carretera de la Galera núm. 12. Exp. 83/2015.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua 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:
C. M. E., al carrer de la Ciència núm. 2-4, Esc. A 1r., 4a. Exp. Núm. 01/2016
5. Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2015, pel qual
s’aprova l’atorgament de subvencions del Programa extraordinari de suport als centres
del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal curs 2014-2015.
Vista que la quantitat a percebre pel beneficiari és el resultat d’aplicar com a màxim, el
mòdul de 875 euros per cada alumne equivalent.
Atenent que entre les entitats beneficiàries de les subvencions figura l'Ajuntament de
Santa Bàrbara amb un ajut de 25.900,00 € com a titular de la llar d’infants “Les
Beceroles”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció de 25.900,00 € concedida per la Diputació de Tarragona,
dins el Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de
titularitat municipal curs 2014-2015, per a la llar d’infants municipal “Les Beceroles”.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura de la
documentació necessària per a l'efectivitat dels presents acords.
6. Aprovació, si s’escau, addenda al Conveni de col·laboració entre l'ajuntament de
Santa Bàrbara i el Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre per a l'obertura i la
gestió del centre d'interpretació de la vida a la plana.
Atès que l'Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre van
establir el 30 de maig de 2012 el conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Santa
Bàrbara i el Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre per a l'obertura i la gestió del Centre
d'Interpretació de la Vida a la Plana pel qual es regula la gestió compartida de l'esmentat
equipament.
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Atenent que en el conveni consta que el personal destinat a l'atenció del públic i altres
serveis del Centre mitjançant una fórmula que garanteixi la continuïtat del servei és a càrrec
de l'Ajuntament; que la dependència funcional del personal del Centre i la formació,
assessorament i el suport tècnic als mitjans humans destinats al Centre recauen en el
Consorci.
Atenent a l'especialització i a l'experiència del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre en
la gestió dels serveis d'obertura i atenció al públic en diferents equipaments museístics del
territori i a la impossibilitat que suposa per a l'ajuntament la gestió del servei esmentat en els
dies de cap de setmana.
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, estableix la possibilitat de que
els ens locals formalitzen convenis de col·laboració amb altres administracions públiques o
particulars per a al realització d’actuacions d’interès.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració subscrit entre el Consorci del Museu
de les Terres de l'Ebre i l’Ajuntament de Santa per a l'obertura i la gestió del “Centre
d’interpretació de la vida a la Plana”.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura del
conveni que ha estat aprovat.
7. Aprovació, si s’escau, Projecte tècnic per l’execució de les obres “Remodelació
d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”.
Vist el projecte tècnic per l’execució de les obres “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase I – Etapa B”, redactat pel departament d’enginyeria de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost d’execució per contracta de 288.339,44 €.
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”, redactat pel departament
d’enginyeria de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost d’execució per contracta de
288.339,44 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de trenta
dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per
oportunes, mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis
de la Corporació.
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap
al·legació o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat.
8. Peticions varies.
a) H. P. R.
Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. H. P. R. en el que exposa que durant l’any
2015 ha estat propietari fins el dia 22 de desembre de 2015, del vehicle matricula T4815-P, en que el va donar de baixa voluntària i amb una antiguitat de més de 25 anys.
Sol·licitant que 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 abans esmentat, per tenir una antiguitat mínima de 25
anys comptats a partir de la data de fabricació.
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Atenent que el període impositiu coincideix amb l’any natural, i que l’impost es merita el
primer dia del període impositiu, d’acord amb el que disposa l’article 4.1.2 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. Denegar la bonificació de l’impost atenent que aquesta s’hauria d’haver
sol·licitat abans que es merités l’impost.
SEGON. Donar trasllat del present acord al recurrent.
b) Aprovació, si s’escau, bonificació de l’Impost sobre 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:
J. L. P., T-7984-Z
R. A. B., T-1557-AD
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 2016 als vehicles que a
continuació es relacionaran, per tenir un antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir
de la data de fabricació:
J. L. P., T-7984-Z
R. A. B., T-1557-AD
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a Base Gestió d’Ingressos
Locals.
9. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució
Vist l’escrit presentat pel Sr. J. S. C., amb DNI núm. 732520**, en la que sol·licita
l’aprovació de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la documentació aportada, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de J. S. C.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.

b) Baixa rebuts i Liquidació directa
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent a l’exercici 2015 de l’immoble
situat a la carretera Barcelona núm. 6 d’aquest municipi de Santa Bàrbara, en el que
apareix a com a subjecte passiu la mercantil Banco Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, SAU, quan en realitat l’esmentat immoble és propietat del Sr. R. T.
C., amb DNI núm. 39998***, domiciliat al carrer Major núm. 228 de Santa Bàrbara.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni de l’exercici 2015 corresponent a la taxa per
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat a
la carretera Barcelona núm. 6 de Santa Bàrbara a nom de la mercantil Banco Caja
España de Inversiones, Salamanca y Soria, SAU.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat a la carretera Barcelona núm. 6
de Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2015 a nom del Sr. R. T. C.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
c)

Aprovació, si s’escau, devolució d’ingressos indeguts
Atenent que s’ha constatat que la mercantil Agro Vinaroz Industrial, SA, va ingressar
13,20 € de més quan va efectuar el pagament de la taxa per participar en la XIX edició
de la Fira de l’Oli Novell, dels cítrics i del comerç.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La devolució de 13,20 € corresponents a ingressos indeguts 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 mercantil esmentada i a intervenció de
fons.

d) Aprovació, si s’escau, compensació de deutes
Atenent que el Consell Comarcal del Montsià, té pendent de pagament a l’ajuntament de
Santa Bàrbara, els conceptes següents:
• Centre Suport Diürn i urgències socials, any 2014, per un import total de 42.250,82 €.
Atenent que els deutes tributaris anteriors han estat degudament liquidats i notificats,
essent ferms els actes administratius, i per tant els deutes executius.
Atenent que l’Ajuntament té pendent de pagament al Consell Comarcal del Montsià, els
conceptes següents:
• U.B.A.S.P., any 2014, per un import pendent de 30.074,94 €.
• Programa de col·laboració social, any 2013, per un import pendent de 4.421,10 €.
• Pla arranjament camins, anys 2013-2015, per un import pendent de 18.919,95 €.
• Professora de plàstica, any 2009, per un import pendent de 799,29 €.
Atenent el que disposen els articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació
aprovat per RD 1684/1990, de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb el
Consell Comarcal del Montsià, per la quantitat equivalent del deute mantingut pel
Consell Comarcal del Montsià, amb la hisenda municipal, per un import de 42.250,82 €
restant un crèdit a favor del Consell Comarcal del Montsià de 11.964,46 €
SEGON. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Montsià.
e)

Aprovació, si s’escau, Bases del XXV Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara
Atès que el proper mes d’abril i maig, com ja ve essent habitual es celebraran les
Jornades Culturals dins de les quals es celebren el Concurs premi Literari Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara i el Concurs Literari Rogeli Farnós (de caràcter escolar i local).
Atès que està previst convocar el XXV Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara, en aquesta edició els premis que es convoquen en aquesta edició seran:
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Premi de Narrativa, dotat amb 300,00 €, i donat per l’Ajuntament, a un relat curt d’una
extensió mínima de 15 pàgines, de tema lliure; i un accèssit de caràcter local de 60 €,
donat per l’Ajuntament.
El termini d’admissió dels originals acabarà el divendres 11 de març de 2016, a les
tretze hores, i s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les bases presentades.
f)

Aprovació, si s’escau, Contractació verificació protecció externa de la instal·lació
de parallamps del CEIP Jaume Balmes.
Atesa la necessitat de dur a terme el servei de verificació anual de les instal·lacions de
parallamps ubicades al col·legi Jaume Balmes i a l’edifici de l’Ajuntament, d’acord amb
la Normativa UNE 21 186:2011, UNE-EN 62.305, Codi Tècnic de l’Edificació SUA08,
Reglament de Baixa Tensió BT-18, i de mínima seguretat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. La Contractació del servei de verificació anual de les instal·lacions de
parallamps ubicades al col·legi Jaume Balmes i a l’edifici de l’Ajuntament, amb
l’empresa INGESCO per un import anual de 293,82 € IVA no inclòs.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa INGESCO.

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 minuts i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Alfred Blanch Farnós
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