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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 18 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 18 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 04-02-2016. 

 
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, 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. 

 
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 04-02-2016. 
 

    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. 5 per un import de cinquanta-
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tres mil tres-cents dinou euros amb vuitanta-dos cèntims (53.319,82 €) i que comença 
amb la d’Orange Espagne, SAU, corresponent a telefonia gener, per import de 731,00 € i 
finalitza amb la de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, corresponent a 
despeses postals, per import de 13,94 €. 
 

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

No n’hi ha. 
 

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:  
 
 J. C. G., al carrer Camí de Solsó núm. 2, casa 12 bloc B. 
 J. Q. V., al carrer Camí de Solsó núm. 2, casa 2 bloc A. 
 J. L. A. H., al Passeig de les Escoles núm. 11. 
 Plana Bike, SL, al Passeig de les Escoles núm. 40 baixos. 

 
5. 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. 

 
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara, està interessat a dotar a la seva àrea urbana 
d'una xarxa de distribució de gas natural i/o biogàs canalitzat per al subministrament a 
indústries, comerços i domicilis, així com en l'ús de l'aquesta xarxa a tots els locals i 
instal·lacions dependents de l'Ajuntament. 
Atès que ENERKIA Energy Networks, SA, té la condició d'empresa distribuïdora, i està 
interessada a realitzar el subministrament de gas natural i/o biogàs a aquesta població. 
Atenent que en l'exercici de la seva activitat, ENERKIA Energy Networks, SA, sol·licitarà 
a la Delegació d'Indústria corresponent, d'acord amb la Llei 34/1998, de 7 d'Octubre, del 
Sector d'Hidrocarburs i Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre , la necessària 
Autorització Administrativa per a la distribució de gasos combustibles per a la 
canalització en el municipi de Santa Bàrbara, i redactarà el corresponent projecte de 
xarxa de distribució de gas en el municipi, incloent la planta satèl·lit de GNL. 
Atenent que les dues parts acorden expressament sotmetre l'eficàcia del present 
conveni a l'obtenció de l'Autorització Administrativa abans referida, per part de l'empresa 
ENERKIA Energy Networks, SA. 
Atenent que per mitjà del present conveni, ambdues parts, fixen les condicions i criteris 
econòmics per a l’execució de les obres i instal·lacions necessàries per dotar de gas 
natural i/o biogàs canalitzat al Municipi. 
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 l’Ajuntament de Santa Bàrbara i 
l’empresa ENERKIA Energy Networks, 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. 
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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. 

 
6. Peticions varies. 

 
a) R. M. M. M. 
 

Vista la petició presentada per la Sra. R. M. M. M., en la que  sol·licita el pagament de 
l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals 
2016, amb animació musical. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de 
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2016. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

b) F. B. F. 
 

Vista la petició presentada per la Sra. F. B. F., en la que  sol·licita el pagament de 
l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals 
2016, amb animació musical. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de 
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2016. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 

c) N. P. B. 
 
Vista la petició presentada per la Sra. N. P. B., en la que  sol·licita el pagament de 
l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals 
2016, amb animació musical. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de 
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2016. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

7. Assumptes diversos. 
 

a) Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara i la plataforma digital Surtdecasa.cat 

 
Atès que “Surtdecasa.cat” és una plataforma digital amb vocació de ser un referent en la 
informació cultural i d’oci de les Terres de l’Ebre. Un mitjà modern i professional que, 
d’una banda, vol donar veu a les propostes culturals del territori i per l’altra, dinamitzar i 
impulsar noves iniciatives. 
Atès que un dels objectius prioritaris de “Surtdecasa.cat”, és oferir una agenda el més 
completa i exhaustiva possible de totes les activitats culturals que es realitzen a les 
Terres de l’Ebre, a través de la plataforma digital 
Atès que la difusió de l’agenda cultural, turística i d’oci del municipi de Santa Bàrbara a 
través d’una plataforma digital única, és una prioritat per a la projecció del municipi tant a 
les Terres de l’Ebre com a la resta de Catalunya. 
Atès que Surtdecasa.cat té l’objectiu de ser una agenda cultural exhaustiva dels 52 
municipis que integren les Terres de l’Ebre. 
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Atès que existeix un buit quant a la comunicació cultural a les Terres de l’Ebre que 
Surtdecasa.cat ha vingut a omplir. 
Atès que l’entorn, la història, els costums i la vida cultural de les Terres de l’Ebre són una 
via de promoció i projecció turística que, d’una manera sostenible, poden oferir un futur 
millor a la seva població. 
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb la plataforma digital 
Surtdecasa.cat i aquest Ajuntament, per tal de donar difusió a les activitats socials, 
culturals, esportives i de lleure del municipi. 
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. 
Atès l’evident interès que per al conjunt del municipi representa la difusió de les activitats 
culturals del municipi a través de l’agenda de “Surtdecasa.cat”. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb la plataforma 
digital Surtdecasa.cat  i aquest Ajuntament, per tal de donar difusió a les activitats 
socials, culturals, esportives i de lleure del municipi. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
conveni aprovat. 
 

b) 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. 

 
c) 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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d) Sol·licitud ingrés al Centre de Dia “Verge de Montserrat” 
 
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de 
2015 el Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament 
del Centre de Dia de Santa Bàrbara. 
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 2016. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER.  Admetre com a usuaris del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura en 
cada contracte als següents usuaris: 
D. M. B., amb DNI núm. 38960*** 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal. 
 

e) Sol·licitud de baixa al Centre de Dia “Verge de Montserrat” 
 
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de 
2015 el Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament 
del Centre de Dia de Santa Bàrbara. 
Atès que l’article 6 de l’esmentat Reglament determina que una de les causes de baixa del 
centre és la baixa voluntària. 
Atenent que la usuària Sra. A. S. S., va presentar la seva sol·licitud de baixa voluntària amb 
efectes del dia 24 de gener de 2016. 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de 
l'Alcalde de data 18 de juny de 2016. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER.  Acceptar la baixa voluntària presentada per la Sra. A. S. S., amb efectes del dia 
24 de gener de 2016. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal. 
 

f) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atesa la necessitat d’encarregar el desenvolupament del projecte executiu per fases a partir 
del projecte inicial, per l’execució de les obres “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament”. 
Atesa la necessitat d’encarregar la direcció i coordinació de l’obra “Remodelació de l’edifici 
de l’Ajuntament – 1a Fase”. 
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 tècnic per 
l’execució de les obres “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase”, per un import de 
1.900,00 € més la quota corresponent d’IVA, amb el despatx d’Arquitectura Andreu Queral 
Moliné, SLPU. 
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SEGON. Aprovar la contractació del servei consistent en la direcció i coordinació de l’obra 
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase”, per un import de 5.750,00 € més la 
quota corresponent d’IVA, amb el despatx d’Arquitectura Andreu Queral Moliné, SLPU. 
TERCER.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
 

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

Atesa la necessitat d’encarregar la direcció, coordinació i control de qualitat de l’obra 
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase”. 
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 direcció, coordinació i 
control de qualitat de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase”, per un 
import de 9.957,94 € IVA inclòs amb el despatx d’Arquitectura V. Moreso Arquitectura i 
Disseny, SLPU. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 

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

 

Atesa la necessitat d’encarregar la direcció, coordinació i control de qualitat de l’obra 
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I Etapa B”. 
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 direcció i coordinació de 
l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I Etapa B”, per un import de 
9.570,90 € IVA inclòs, el despatx d’Arquitectura V. Moreso Arquitectura i Disseny, SLPU. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
 

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

Atès que  l’Ajuntament de Santa Bàrbara realitza les obres “Arranjament d’un tram del 
carrer de la Victòria” de forma directa d’acord amb el que determina l’article 24 del text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Atès que per a l’execució d’algunes de les partides de l’obra esmentada l’ajuntament pot 
procedir a la formalització dels administrativament denominats contractes de 
col·laboració regulats a l’article 24 del text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
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Atesa la necessitat de contractar les obres consistent en el fresat de l’asfalt actual, 
anivellament, compactació i pavimentació amb reg asfàltic de doble capa de les obres 
“Arranjament d’un tram del carrer de la Victòria”. 
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. 
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, a la Junta de 
Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació de les obres consistent en el fresat de l’asfalt actual, 
anivellament, compactació i pavimentació amb reg asfàltic de doble capa de les obres 
“Arranjament d’un tram del carrer de la Victòria”, per un import de 4.615,00 € més la 
quota corresponent d’IVA, amb la mercantil Transformacions Agrícoles Martí, SL. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
 

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

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 

 


