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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 19 de maig 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 19 de maig 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 05-05-2016. 

 
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. Peticions varies. 
 
6. Assumptes diversos. 

 
7. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 05-05-2016. 
 
La Sra. Secretària informa que a l’acta anterior al punt: “6. Peticions varies. 
On diu:  
b) F. M. A. 

...,  
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 60,00 € al Sr. F. M. A., per ajudar-lo a 
sufragar part del viatge al camp de refugiats d’Idomeni.” 
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Ha de dir: 
“...., 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 60,00 € al Sr. F. M. A., per destinar-los a 
material escolar per als nens del camp de refugiats d’Idomeni.” 
 

Amb l’esmena anterior 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. 13 per un import de cent dinou 
mil dos-cents set euros amb seixanta-un cèntims (119.207,61 €) i que comença amb la 
d’Orange Espagne, SAU, corresponent a Telefonia abril, per import de 759,61 € i finalitza 
amb la de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, corresponent a segells 
correspondència, per import de 11,40 €. 
 

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: 

 

 Y. C. C., llicència municipal per distribució interior d’habitatge en planta segona, a la 
plaça d’Espanya núm. 25, 2n. Exp. 34/2016. 

 F. S. A., llicència municipal per rehabilitació d’habitatge sense modificació 
d’estructures, al carrer Indústria núm. 20. Exp. 37/2016. 

 
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: 
 
 J. R. R. i M. P. F. G. Exp. 10/2014. 
 Trimac Reparacions, SL. Exp. 58/2014. 
 D. J. B. Exp. 68/2015. 
 M. G. C. Exp. 02/2016. 
 R. G. S. Exp. 16/2016. 
 C. T. S. Exp. 23/2016. 
 
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: 
 
 J. R. R. i M. P. F. G. Exp. 10/2014. 
 

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:  
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 À. C. M., al carrer Corts Catalanes núm. 20. 
 
5. Peticions varies. 

 
a) J. A. A. 

 
Atesa la petició presentada pel Sr. J. A. A., en que exposa que ha extraviat el títol del 
nínxol núm. 639 que figura a nom del peticionari, i sol·licita l’expedició d’un duplicat de 
l’esmentat títol 
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Autoritzar l’expedició del duplicat del títol del nínxol núm. 639 a nom de  J. A. 
A. i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

b) E. P. G. 
 

Vist el recurs de reposició presentat per la Sra. E. P. G., respecte a la taxa per 
conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana corresponent a 
l’immoble situat al carrer Rector de Vallfogona núm. 34 d’aquest municipi de Santa 
Bàrbara, en el que apareix a com a subjecte passiu la recurrent, quan en realitat 
l’esmentada finca és propietat de la Sra. S. A. L., des del passat 3 de desembre de 2014, 
domiciliada a Santa Bàrbara, C/ Rector de Vallfogona núm. 34. 
Per tant sol·licita l’anul·lació del rebut corresponent a l’expedient 2015/83620 i la 
liquidació de l’impost a nom del titular actual. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis de l’exercici  2015 corresponent a la taxa 
per conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici 
situat al carrer Rector de Vallfogona núm. 34 de Santa Bàrbara a nom de la Sra. E. P. 
G.. 
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer Rector de Vallfogona 
núm. 34 de Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2015 a nom la Sra. S. A. L.. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 
 

c) Tanatorios y Servicios, SA 
 
Atesa la petició presentada pel legal representant de Tanatorios y Servicios, SA, en la 
que sol·licita autorització per a la col·locació d’indicatius informatius de la ubicació del 
Tanatori de la Plana - REMSA,  mitjançant la col·locació d’un lama urbana a ubicar: 

 Carrer Lluís Vives cruïlla amb el carrer Major 
 
Vist l'informe que sobre el mateix emet el Tècnic Municipal i d’acord amb l’establert a 
l’Ordenança núm. 34 Reguladora de la instal·lació de cartells indicadors de llocs d’interès 
a Santa Bàrbara. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís, per a la col·locació de la lama urbana abans esmentada 
d’acord amb els requisits establerts a l’informe tècnic i a l’Ordenança reguladora. 
SEGON.  Aprovar la liquidació de la taxa que merita la instal·lació de cartells indicadors 
de llocs d’interès a tot el terme municipal de Santa Bàrbara. 
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TERCER. Donar trasllat dels present acord a la peticionària. 
 

6. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 

 
Atesa la necessitat de disposar de l’aixecament topogràfic per a la redacció del projecte 
de remodelació del carrer Aragó del municipi. 
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. 
Atès el que disposa l’article 20 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, la Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis necessaris per a la realització del 
l’aixecament topogràfic per a la redacció del projecte de remodelació del carrer Aragó del 
municipi, per un import de 700,00 € més la quota corresponent d’IVA, amb l’enginyer 
tècnic Jaume Pla Ros. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

b) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. J. A. R, 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. A. R.. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari, i a Serveis Socials. 
 

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. 
 



 

5 

 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

d) Adjudicació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de l’organització de l’espectacle del dia 8 de 
juliol de 2016 dins el actes de les Festes Majors 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 per l’organització de l’espectacle del dia 8 de juliol de 
2016 dins el actes de les Festes Majors 2016, amb  la mercantil Germans Barceló 
Organitzacions, SL, per un import de 4.500,00 € 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 l’adjudicatària del servei i a intervenció de 
fons d’aquest Ajuntament. 
 

e) Adhesió, si s’escau, a la campanya MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE-2015 
 

Atès que el proper dia 10 de juliol la Fundació Esclerosi Múltiple celebrarà la campanya 
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. 
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara any rere any ha donat suport  a aquesta 
campanya mitjançant la celebració de la jornada de natació solidària a les piscines 
municipals. 
Atès que la Fundació mitjançant el suport rebut d’entitats i piscines d’arreu de Catalunya 
ha pogut consolidar els serveis socio-sanitaris dels hospitals de dia, millorant la qualitat 
de vida de les persones que pateixen esclerosi múltiple a Catalunya i donant continuïtat 
a la investigació de la malaltia. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Adherir-se a la celebració el proper dia 10 de juliol a la campanya Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Fundació Esclerosi Múltiple. 
 

f) Aportació econòmica 
 
Atès que l’Associació Planers pel bous dins els actes de XXV Jornades Culturals el 
passat cap de setmana, dia 14 de maig, va organitzar la “Festa Revival Planers pels 
Bous”. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una aportació econòmica de 200,00 € a l’Associació de DJ’s de Santa 
Bàrbara, per ajudar a sufragar les despeses ocasionades en l’activitat abans esmentada. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la beneficiària i a intervenció de fons. 
 

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

Atesa la necessitat d’encarregar la redacció del projecte per l’execució de les obres de 
“Remodelació del carrer Aire”. 
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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 del carrer Aire”, per un import de 10.816,07 €  
IVA inclòs, amb pel departament d’enginyeria de la Diputació de Tarragona. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

7. Torn obert de paraula. 
 
La Sra. Secretària informa als membres de la Junta de Govern Local, que la Diputació de 
Tarragona  per acord adoptat per Decret de la Presidència, ens ha cedit béns mobles no 
utilitzables que l’Ajuntament de Santa Bàrbara va sol·licitar i que es relacionen a l’annex 1. 
 
Els membre de la Junta de Govern Local es donen per assabentats. 
 

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 


