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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 4 de febrer 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 4 de febrer 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: 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 21-01-2016. 

 
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, addenda econòmica per a l’any 2014 del Conveni marc entre el 

Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social 

 
6. Peticions varies. 
 
7. Assumptes diversos. 

 
8. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 21-01-2016. 
 

    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. 3 per un import de vint-i-tres 
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mil tres-cents vint-i-tres euros amb setze cèntims (23.323,16 €) i que comença amb la de 
M. C. A. P., corresponent a centre flors defunció, per import de 40,00 € i finalitza amb la 
de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, corresponent a despeses postals, per 
import de 6,72 €. 
 

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: 
 
 J. C. L. Exp. 21/2014. 
 J. M. G. G. Exp. 58/2015. 
 J. P. M. Exp. 69/2015. 
 J. J. C. V. Exp. 73/2015. 
 M. P. J. Z. Exp. 79/2015. 
 

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:  
 
 T. F. B., al carrer Rector de Vallfogona núm. 23-25, Esc. D, 2n., 3a. 
 À. B. A., al carrer Major núm. 145. 
 A. P., al carrer de la Ciència núm. 2, Esc. A, baixos 5a. 

 
5. Aprovació, si s’escau, addenda econòmica per a l’any 2015 del Conveni marc entre 

el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social 

 
Atès que el dia 25 de maig de 2012 es va signar el contracte programa 2012-2015 amb tots 
els consells comarcals de les Terres de l’Ebre per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. 
Atès que d’acord amb les clàusules segona i quarta de l’esmentat conveni marc s’ha 
presentat addenda econòmica per a l’any 2015 al Conveni marc entre el Consell Comarcal 
del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social. 
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, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar  l’addenda econòmica per a l’any 2015 del Conveni marc entre el Consell 
Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social. 
SEGON Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura de 
l’addenda econòmica aprovada. 
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6. Peticions varies. 
 

a) M. I. V. M. 
 

Vista la petició presentada per la Sra. M. I. V. M., titular de l’activitat situada al carrer 
Major núm. 20, en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una terrassa amb 4 
taules i 16 cadires a la vorera del carrer Roger de Llúria núm. 1. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació de la terrassa sol·licitada, sempre i quan 
no dificultí el pas de vianants. 
SEGON. La concessió d’aquest permís no permet que per a la instal·lació de 
l’esmentada terrassa es clavi cap element a terra. 
TERCER. La liquidació de les taxes municipals corresponents. 
QUART. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 
b) E. B. A. 
 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. E. B. A., en la que sol·licita, 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 de la seva 
propietat, matrícula T-0590-AD per tenir una antiguitat mínima de 25 anys comptats a 
partir de la data de fabricació. 
Un cop comprovada la situació al·legada 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  al vehicle matrícula T-
0590-AD per tenir un antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de 
fabricació: 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a Base Gestió d’Ingressos 
Locals. 

 

c) Càritas Parroquial 
 
Vista la petició presentada pel secretari de Càritas Parroquial, en la que demana 
l’aportació anual per poder atendre ajuts d’emergència. 
La Regidora de Serveis Social proposa als membres de la Junta de Govern Local, la 
concessió de l’aportació benèfica de 1.000,00 € en concepte d’ajuts d’emergència de 
l’exercici 2015. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER.  La concessió de l’aportació benèfica de 1.000,00 € a l’entitat municipal Càritas 
Parroquial per a atendre ajuts d’urgència de l’exercici 2015. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Càritas Parroquial, i a intervenció de fons. 
 

d) Jordi Accensi, SL 
 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 19 de novembre de 
2015, va adjudicar provisionalment la llicència per a l’ús privatiu del domini públic 
concretat en la casella interior del mercat municipal número 5 a la mercantil Jordi 
Accensi, SL. 
Atenent que el legal representant de la mercantil Jordi Accensi, SL, ha presentat escrit 
de renúncia a la llicència abans esmentada, amb efectes del dia 8 de febrer de 2016. 
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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 provisional per a l’ús privatiu de la casella 
interior del mercat municipal número 5 amb efectes del dia 8 de febrer de 2016, 
presentada per la mercantil Jordi Accensi, SL. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la mercantil esmentada. 

 
7. Assumptes diversos. 

 
a) Aprovació, si s’escau, relació Plusvàlues 

 
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al 
quart 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 6.571,62 €. 
SEGON. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació 
aprovada. 

 
b) Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització d’actuacions de foment 
de l’ocupació mitjançant el programa treball i formació per a persones aturades no 
perceptores 

 
Atès que el Consell Comarcal del Montsià d’acord amb l’Ordre EMO/204/2015, va sol·licitar 
al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) una subvenció per a la realització del Programa 
mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 45 anys o més, que 
haguessin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi, per afavorir-ne la inserció laboral 
i millorar-ne l’ocupabilitat. 
Atenent que el número de contractes preassignats al Consell Comarcal del Montsià fou de 
10. 
Atenent que un dels projectes presentats fou “Pla per a la construcció del nou local d’entitats 
de Santa Bàrbara- Fase 2a” , amb la participació d’un treballador desocupat amb les 
característiques indicades a l’Ordre. 
Atenent que en data 23 d’octubre de 2015 el Consell Comarcal del Montsià ha rebut la 
resolució del SOC (2015/PANP/SPO/0008/EX05), per la qual s’atorga per al projecte 
esmentat una subvenció de 8.199,12 € per la contractació d’una persona per un període de 6 
mesos. 
Atenent que l’Ajuntament de Santa Bàrbara, mitjançant Decret de l’Alcalde núm. 47/2015, de 
data 24 de juliol de 2015, va resoldre aprovar la inclusió i execució del projecte “Pla per a la 
construcció del nou local d’entitats de Santa Bàrbara- Fase 2a”, per part del Consell 
Comarcal del Montsià, comprometent-se a fer-se càrrec de totes aquelles despeses que no 
vinguin finançades pel SOC, amb un import màxim de 618,20 €. 
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, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació 
mitjançant el programa treball i formació per a persones aturades no perceptores. 
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SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, o persona que legalment el 
substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat. 
TERCER. Donar trasllat del presents acords al Consell Comarcal del Montsià. 
 

c) Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització d’una acció de 
formalitzadora  en el marc del projecte Montsià Actiu 

 
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 les 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 18 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 entre les accions aprovades hi ha l’acció de qualificació professional de 
recol·lecció i gestió del cítric, per un import de 6.500,00 € 
Que l’Ajuntament de Santa Bàrbara, atès la situació de desocupació a nivell local i 
comarcal considera estratègic fomentar la qualificació professional de les persones en 
situació d’atur, per aquest motiu ha manifestat l’interès per acollir l’execució d’aquesta 
acció de qualificació professional, en el marc del projecte Montsià Actiu. 
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, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització d’una acció de formalitzadora  en el 
marc del projecte Montsià Actiu. 
SEGON. Aprovar l’aportació econòmica de 650,00 € 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. 
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d) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. M. C. A. G., 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 M. C. A. 
G.. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a Serveis Socials. 
 

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

Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social 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, en relació a la 
sol·licitud presentada. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut 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. 
 

f) Sol·licitud ingrés al Centre Obert “L’Oliveta” 
 

Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 7 de setembre de 
2006 el Reglament municipal regulador del règim de funcionament del Centre Obert 
“l’Oliveta”. 
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que l’admissió  serà aprovada per 
l’Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara. 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de 
l'Alcalde de data 18 de juny de 2015. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER.  Admetre com a usuaris/àries  del Centre Obert “L’Oliveta”, durant el curs 
2015/2016, amb efectes del dia 28 de gener de 2016 amb un horari d’assistència de les 17:00 
a les 19:30 hores, la relació de xiquets/es que figuren com a Annex I al present. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre Obert “L’Oliveta”. 

 
g) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 

 
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara està interessat en la proposta per a la difusió i 
promoció de les fires, festes i esdeveniments organitzats i promoguts per l’ajuntament 
durant tot l’any 2016. 
Atès que la mercantil Edicions 10, SCP, edita la Revista Turismediaoci amb una 
distribució mensual de 8.000 exemplars repartits per totes les Terres de l’Ebre. 
Atès que aquesta guia té com a objectiu la promoció i difusió de la restauració i de l’oci 
dels diferents municipis de les Terres de l’Ebre. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el tex refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
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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 tex 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. Adjudicar la contractació del servei consistent en l’anunci dels serveis de 
difusió i promoció de les fires, festes i esdeveniments organitzats i promoguts per 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara durant tot l’any 2016, per un import de 425,00 € més la 
quota corresponent d’IVA amb la mercantil Edicions 10, SCP. 
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.  
 

8. 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 

 


