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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 7 d’abril 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 d’abril 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 31-03-2016. 

 
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, Programa d’actes de les XXV Jornades Culturals. 

 
6. Sol·licitud subvencions a la Diputació de Tarragona. 

 
7. Peticions varies. 
 
8. Assumptes diversos. 

 
9. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 31-03-2016. 
 

    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. 9 per un import de seixanta-
vuit mil dos-cents vint-i-vuit euros amb vint-i-quatre cèntims (68.228,24 €) i que comença 
amb la d’Endesa energia, SAU, corresponent a enllumenat públic, per import de 1.209,42 
€ i finalitza amb la de Mercadona, SA, corresponent a menjar centre obert, per import de 
5,75 €. 
 

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: 

 

 O. A. R., llicència municipal per construcció d’habitatge unifamiliar  aïllat, al carrer 
Franja de Ponent núm. 4. Exp. 21/2016. 

 
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: 
 
 A. R. N. F. Exp. 22/2015. 
 V. N. C. Exp. 47/2015. 
 D. A. C. Exp. 66/2015. 
 
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat, la devolució de la fiança per runes a les següents llicències d’obres: 
 
V. N. C. Exp. 47/2015. 
 

4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram 
 
No n’hi ha. 

 
5. Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les XXV Jornades Culturals. 
 

Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Cultura, per a la realització de les 
XXV Jornades Culturals que es desenvoluparan des del 11 d’abril fins al 22 de maig de 
2016. 
 
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven. 

 
6. Sol·licitud subvencions a la Diputació de Tarragona. 

 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria del 
procediment administratiu per a la concessió de subvencions durant l’any 2016. 
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció del programa de protecció de la salut 
pública, a la Diputació de Tarragona per la realització de les següents actuacions: 
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 Protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines). 

 Protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en 
espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats. 

 Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de 
consum humà. 

 Esport base i activitats esportives singulars i extraordinàries. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d'una subvenció per 
actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i 
piscines), per import de 8.000,00 €.  
SEGON. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d'una subvenció per  
actuacions de Protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies 
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, per 
un import de 4.855,31 €. 
TERCER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció per 
actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de 
l’aigua de consum humà, per un import de 8.438,87 €. 
QUART. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d'una subvenció per esport  
base i activitats esportives singulars i extraordinàries, per import de 2.009,60 €. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la 
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords. 
 

7. Peticions varies. 
 

a) A. B. A. H. 
 
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. A. B. A. H, en  que exposa que va 
formalitzar la preinscripció a la llar d’infants “Les Beceroles” de la seva filla, abonant 
l’import de 35,00 €, i que per circumstàncies personals no pot assistir-hi, per la qual cosa 
sol·licita la devolució de l’import corresponent a la preinscripció de la seva filla a la llar 
d’infants municipal. 
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. La devolució de 35,00 € corresponents a la preinscripció a la llar d’infants 
municipal. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la  peticionària i a intervenció de fons. 
 

8. Assumptes diversos. 
 

a) Aprovació, si s’escau, Pla de seguretat i salut per l’execució de l’obra  
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”. 

 
Atesa la necessitat de disposar del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra 
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”. 
Vist el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l’obra abans esmentada, presentat per 
l’adjudicatària de l’obra. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’adjudicatària de l’obra. 
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b) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. F. J. V. B., 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 F. J. V. 
B.. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari, i a Serveis Socials. 

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

Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei d’ambulància per a la 
realització del correbous de la  Festivitat de Sant Gregori 2016. 
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 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 del servei d’ambulància per a la realització del 
correbous de la Festivitat de Sant Gregori 2016, per un import de 148,45 €, amb la Creu 
Roja d’Amposta. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 

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

 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació d’una xaranga per a la realització de l’acte de 
cantada de cobles per les cases de les pubilles 2016, dins la Festivitat de Sant Gregori del dia 
14 de maig de 2016. 
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 de xaranga per a la realització de l’acte de cantada de 
cobles per les cases de les pubilles 2016, dins la Festivitat de Sant Gregori del dia 14 de maig 
de 2016 amb  la xaranga Jotera Xino-xano, per un import de 544,50 € IVA inclòs. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
contracte corresponent. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del servei i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
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e) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 

Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la pòlissa d’assegurança per a la 
realització del correbous de la  Festivitat de Sant Gregori 2016. 
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 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 del servei d’assegurança per a la realització del correbous 
de la Festivitat de Sant Gregori 2016, per un import de 820,53 €, amb la mercantil MGS, 
Seguros y Reaseguros, SA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

f) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara d’acord a la Llei 6/1985 reguladora de Bases de 
Règim Local, és competent en matèria de promoció turística i comercial, de la cultura, el 
lleure i l’esport de la ciutat. 
Atenent que l’empresa Televisió Teveon Ebre S.L. és una empresa de comunicació amb 
objecte social definit en els seus estatuts, i que s’ajusten a les necessitats de 
l’Ajuntament. 
Atenent que l’empresa Televisió Teveon Ebre, S.L., és productora de continguts i gestora 
comercial del canal de televisió Canal 21 Ebre, amb els continguts d’informatius, cultura, 
lleure, turisme, esport, comerç, així com altres serveis d’interès pel ciutadà. 
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 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, a la Junta de 
Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis, consistents en la cobertura informativa que 
consta a l’annex, amb l’empresa Televisió Teveon Ebre S.L, d’acord amb el contracte 
presentat i que consta a l’expedient com Annex I, per un import  de 3.000,00 € 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 la adjudicatària del servei i a intervenció de 
fons d’aquest Ajuntament. 
 

g) 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. 
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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. J. M. R., va presentar la seva sol·licitud de baixa voluntària amb 
efectes del dia 14 de març 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. J. M. R., amb efectes del dia 
14 de març de 2016. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal. 

 
h) 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. M. G. R., va presentar la seva sol·licitud de baixa voluntària amb 
efectes del dia 7 de març 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. M. G. R., amb efectes del dia 7 
de març de 2016. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal. 

 
i) 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. 
 

j) Aprovació, si s’escau, liquidació directa 
 
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana, s’ha detectat que els següents immobles situats: 
Carrer Mare de Déu de Montserrat núm. 30, d’aquest municipi de Santa Bàrbara, 
propietat del Servei Català de la Salut. 
Carrer Sant Antoni núm. 13 L-M1, d’aquest municipi de Santa Bàrbara, propietat de la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA. 
Passeig de les Escoles núm. 40 local, d’aquest municipi de Santa Bàrbara, propietat 
d’UNNIM Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios. 
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No ha tributat mai per aquest conceptes. 
Per l’exposat a la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer Mare de Déu de 
Montserrat núm. 30 de Santa Bàrbara corresponent als exercicis 2013, 2014 i 2015 nom 
del Servei Català de la Salut. 
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer Sant Antoni núm. 13 L-
M1 de Santa Bàrbara corresponent als exercicis 2013, 2014 i 2015 nom de la Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos, SA. 
TERCER. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al Passeig de les Escoles núm. 
40 local de Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2015 nom d’UNNIM Sociedad para la 
Gestión de Activos Inmobiliarios. 
 

k) Aprovació, si s’escau, rescissió de contracte 
 
Atenent que la Junta de Govern Local aprovà l’adjudicació del contracte serveis 
consistents en la cobertura informativa dels actes duts a terme en el municipi. 
Atenent que la formalització del contracte es va signar pel Sr. Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’adjudicatària Ebre Digital, SL, en data 25 de juny de 
2015. 
Atenent que d’acord amb la clàusula segona de l’esmentat contracte aquest té una 
durada de quatre anys, a no ser que cap de les parts contractants formuli la seva 
denúncia amb una antelació un mes a la finalització de l’anualitat. 
Atenent que el contracte anterior està subjecte a la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
Atenent que l’article 223.h) de la Llei de contractes del sector públic preveu l’extinció 
dels contractes regulats per aquesta, entre d’altres pel compliment del seu termini. 
Per tot l’anterior es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Rescindir el contracte menor de serveis consistents en la cobertura informativa 
dels actes duts a terme en el municipi, formalitzat amb la mercantil Ebre Digital. SL, per 
denúncia de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada. 

 
l) Aprovació, si s’escau, rescissió de contracte 

 
Atenent que la Junta de Govern Local aprovà l’adjudicació del contracte menor de 
serveis consistents en la cobertura informativa dels actes duts a terme en el municipi. 
Atenent que la formalització del contracte es va signar pel Sr. Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’adjudicatària Setmanari l’Ebre, SL, en data 1 de 
setembre de 2015. 
Atenent que les condicions de l’esmentat contracte ha estat modificades de mutu acord 
entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el contractista. 
Atenent que el contracte anterior està subjecte a la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
Atenent que l’article 223.c) de la Llei de contractes del sector públic preveu l’extinció 
dels contractes regulats per aquesta, entre d’altres pel compliment del seu termini. 
Per tot l’anterior es proposa l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER. Rescindir el contracte menor de serveis consistents en la cobertura informativa 
dels actes duts a terme en el municipi, formalitzat amb la mercantil Setmanari l’Ebre, SL, 
per mutu acord entre les parts. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada. 

 
m) Aprovació, si s’escau, vacances personal de l’ajuntament  

 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local es van aprovar els períodes de vacances 
sol·licitades per la plantilla dels treballadors d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració 
efectuada per la Regidoria de Personal. 
Atenent que diversos treballadors han presentat recurs degut a errors en els períodes 
aprovats. 
Atès que per part de la Regidoria de Personal d’aquest Ajuntament s’han valorat les 
rectificacions proposades i tenint en compte les necessitats de cada departament. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Rectificar els períodes de vacances sol·licitades per la plantilla dels treballadors 
d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració efectuada per la Regidoria de Personal i 
que consta a l’expedient com Annex I. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als treballadors de la plantilla d’aquest 
Ajuntament que han presentat recurs. 
 

9. 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 


