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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 21 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 21 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 
      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 07-04-2016. 

 
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. Sol·licitud subvenció a la Diputació de Tarragona. 

 
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 07-04-2016. 
 

    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. 10 per un import de seixanta-
dos mil vuit-cents setanta-vuit euros amb setanta-tres cèntims (62.878,73 €) i que 
comença amb la del Setmanari l’Ebre, SL, corresponent al contracte de serveis, per 
import de 2.420,00 € i finalitza amb la de la Generalitat de Catalunya, corresponent a la 
taxa autorització correbous Sant Gregori, per import de 58,40 €. 
 

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: 

 

 J. G. S., llicència municipal per construcció d e magatzem en planta baixa, al carrer 
Aragó núm. 1-3. Exp. 29/2016. 

 
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: 
 
 G. V. C. Exp. 72/2015. 
 A. A. L. Exp. 75/2015. 
 J. F. M. C. Exp. 01/2016. 
 M. L. A. M. Exp. 03/2016. 
 J. D. V. Exp. 15/2016. 
 

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. R. F. Q., al carrer Camí de Solsó núm. 2, bloc A porta 5. 
 J. R. F., a la carretera del Cementiri, Pol. 4 parcel·la 123. 

 
5. Sol·licitud subvenció a la Diputació de Tarragona. 

 
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, 
corresponents a les següents línies de foment que gestiona la Unitat de Cultura, de l’Àrea 
dels Serveis d’Assistència al Ciutadà. 
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció a escoles de música de titularitat i 
gestió municipal pel curs 2015-2016, a la Diputació de Tarragona per  a escoles de música 
dependents de Corporacions locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
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PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció dins el de 
programes i activitats culturals, per  al manteniment de l’escola de música municipal 
Germans Arasa “Los Flarets” curs 2015-2016, per un import de 6.916,95 €. 
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la 
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords. 
 

6. Peticions varies. 
 

a) J. M. B. M. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. B. M., 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-9363-AC 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 2017  al vehicle matrícula T-
9363-AC 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. 
 

b) Aportació econòmica Associació de Paintball Santa Bàrbara 
 
Atesa la petició presentada pel President de l’Associació de Paintball Santa Bàrbara, en 
la que demana un ajut econòmic per a fer front a les despeses ocasionades per 
l’organització  de l’activitat de tir durant la celebració de la XIX Fira de l’Oli novell, dels 
Cítrics i del Comerç. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir un ajut econòmic de 150,00 €, amb càrrec a la partida de fires, per a 
fer front de les despeses ocasionades per l’organització  de l’activitat de tir durant la 
celebració de la XIX Fira de l’Oli novell, dels Cítrics i del Comerç. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 

 
7. Assumptes diversos. 

 
a) Aprovació, si s’escau, declarar desert el procediment obert convocat per 

l’adjudicació de l concessió de l’ús privatiu del domini públic representat pel bar 
annex a les piscines municipals 

 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 3 de març de 2016, 
aprovà la convocatòria de procediment obert per la concessió d’ús privatiu del domini 
públic representat pel bar annex a les Piscines Municipals. 
Atenent que la convocatòria de licitació per a l’adjudicació de la concessió d’ús privatiu del 
domini públic representat pel bar annex a les Piscines Municipals ha estat publicada en el 
Butlletí oficial de la província número 53 del dia 17 de març de 2016. 
Atenent que durant el termini de presentació de sol·licituds per a l’adjudicació de la 
concessió no se n’ha presentat cap. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Declarar desert el procediment obert convocat per a l’adjudicació de la concessió 
d’ús privatiu del domini públic representat pel bar annex a les piscines Municipals. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Secretaria. 
 

b) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució 
 
Vist l’escrit presentat pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, 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 dels 
següents peticionaris: 
Sra. J. A. G. 
Sra. A. J. D. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials. 

 
c) Escola Jaume Balmes 

 
Vista la petició presentada pel Sr. Director de l’escola Jaume Balmes, en el que exposa 
que durant la realització de les Jornades Culturals l’esmentada escola ha organitzat el 
Concurs Literari Rogeli Farnós de caràcter escolar i local, per la qual cosa sol·licita la 
col·laboració de la Regidoria d’Ensenyament d’aquest Ajuntament per fer front a les 
despeses dels llibres-obsequis del concurs literari Rogeli Farnós. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 500,00 € en concepte de col·laboració en 
l’adquisició dels llibres per obsequiar als guanyadors del concurs.  
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i a la beneficiària. 
 

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: 
N. S. F., amb DNI núm. 40056*** 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal. 
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e) Aprovació, si s’escau, bases del Concurs d’imatge digital 2016 
 
Vistes les Bases elaborades per la Regidoria de Joventut, Mitjans de comunicació i Noves 
tecnologies per al Concurs d’imatge digital 2016. 
Atès que l’objectiu d'aquest concurs d’imatge digital és fomentar el coneixement del nostre 
poble i de la seva gent així com incentivar l’ús de les tecnologies de la informació entre els 
planers.  
Atès que el concurs pretén apropar i donar a conèixer la nostra població en tots els vessants 
possibles: medi natural, urbanisme, arquitectura, societat, festes, tradicions, etc. 
Vist que el  tema de la XI Edició del concurs de fotografia digital serà: Fruites de la plana. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
Aprovar les Bases del concurs d’imatge digital 2016 presentades per la Regidoria de 
Governació, Turisme, Noves Tecnologies i Dinamització Econòmica. 
 

f) Aprovació, si s’escau, Conveni específic de col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Montsià i l’ajuntament de Santa Bàrbara per a l’obtenció dels volants de 
convivència dels ajuts educatius 
 

Atès que el Consell Comarcal del Montsià tramita les sol·licituds d’ajuts educatius que 
afecten cinc tipologies d’ajuts: menjador i desplaçament vinculats a les competències 
delegades del Departament d’Ensenyament.  
Llibres escolars, llar d’infants i colònies i campaments, vinculats a programes conveniats 
amb la Diputació de Tarragona. 
Degut al volum d’ajuts esmentat, la manca de recursos específics de l’Àrea 
d’Ensenyament del Consell Comarcal del Montsià i a la limitació legal a l’hora de 
contractar, el temps de resolució dels ajuts ultrapassa molt els tres mesos que estableix 
la normativa vigent. 
Atenent que actualment, a les sol·licituds d’ajuts s’hi inclou una autorització expressa per 
part de la família per a poder consultar totes les dades necessàries per a comprovar la 
seva situació socioeconòmica i valorar adequadament la sol·licitud. 
Atès que es creu convenient per a no perjudicar l’alumnat sol·licitant, llurs famílies i els 
mateixos centres educatius, plantejar la possibilitat d’establir convenis de col·laboració 
interadministrativa específics sobre l’obtenció dels volants de convivència amb els 
ajuntaments de la comarca que hi vulguin col·laborar a fi d’agilitzar el procés de 
lliurament de documentació. 
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb el Consell Comarcal del 
Montsià i aquest Ajuntament, per a l’obtenció dels volants de convivència dels ajuts 
educatius. 
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’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb el Consell 
Comarcal del Montsià i aquest Ajuntament, per a l’obtenció dels volants de convivència 
dels ajuts educatius. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
conveni aprovat. 
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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 


