Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 2 de juny 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 2 de juny 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:

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 19-05-2016.
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. Aprovació, si s’escau, projecte tècnic per l’execució de les obres “Arranjament del carrer
Mare de Déu de Montserrat”
6. Aprovació, si s’escau, certificació d’obra núm. 2 de les obres de “Remodelació d’un tram
del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”.
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 19-05-2016.
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. 15 per un import de vint-i-tres
mil tres-cents cinquanta-sis euros amb vuitanta-set cèntims (23.356,87 €) i que comença
amb la de Telefónica de España, SAU, corresponent a fax abril, per import de 20,08 € i
finalitza amb la d’agrícola del Camp “Santa Bàrbara”, SCCL, corresponent a herbicida,
per import de 146,66 €.
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:
Trimac Reparacions, SL, llicència municipal per construcció de nau industrial en
planta baixa Fases II, III i IV, al Polígon industrial Barranc de Lledó parcel·la núm. 5.
Exp. 43/2016.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram
No n’hi ha.
5. Aprovació, si s’escau, projecte tècnic per l’execució de les obres “Arranjament del
carrer Mare de Déu de Montserrat”
Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Arranjament del carrer Mare de
Déu de Montserrat i annexos”, redactat pel despatx d’arquitectura mésquearquitectura,
SCP, amb un pressupost d’execució per contracta de 240.000,00 €.
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres
“Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat i annexos”, redactat pel despatx
d’arquitectura mésquearquitectura, SCP, amb un pressupost d’execució per contracta de
240.000,00 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de trenta
dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per
oportunes, mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis
de la Corporació.
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap
al·legació o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat.
6. Aprovació, si s’escau, certificació d’obra núm. 2 de les obres de “Remodelació d’un
tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”.
Vista la Certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase
I – Etapa B”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de setanta-quatre mil siscents vint-i-tres euros amb cinquanta-set cèntims (74.623,57 €), i un cop fetes les
comprovacions per part dels serveis tècnics municipals.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase I – Etapa B”, per un import de 74.623,57 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Obres Vent
i Sol 2010, SL.
7. Peticions varies.
a)

M. À. G. R.
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. M. A. G. R., titular del frankfurt situat al carrer
Mare de Déu de Montserrat, núm. 7 en la que es sol·licita permís per la instal·lació
d’una terrassa d’estiu enfront de l’esmentat bar.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa d’estiu a la calçada deixant
lliure la vorera al pas de vianants, i amb la col·locació d’una tanca protectora al voltant
de les taules i cadires.
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) M. B.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. M. B., titular de la bocateria situada a la Ctra. de la
Galera, 16, en la que es demana permís per a la instal·lació d´una terrassa d’estiu, la
Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d´una terrassa d’estiu, sempre i quan no
dificulti el pas de vianants, i amb la col·locació d´una tanca protectora al voltant de les
taules i cadires.
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 corresponent.
QUART. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
c)

F. P. C.
Atesa la petició presentada pel Sr. F. P. C., en la que sol·licita el canvi de titularitat del
dret funerari dels nínxols següents:
núm. 181, que actualment figura a nom de la Sra. M. C. C. H.
núm. 310, que actualment figura a nom dels Srs. F. P. M., J. P. M. i F. P. M.
núm. 373, que actualment figura a nom del Sr. F. P. M.
A favor del peticionari per defunció dels titulars i per ser hereu universal.
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari dels nínxols núm. 181, 310 i
373 a favor del peticionari, l’expedició dels nous títols i, la liquidació de les taxes
corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
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d) A. R. Q.
Atesa la petició presentada pel Sr. A. R. Q., en que exposa que ha extraviat el títol del
nínxol núm. 646 que figura a nom del peticionari i del seu germà, 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. 646 a nom de A.
R.Q. i J. F. R. Q., i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
e)

Grupo Expohogar Marketing, SL
Atesa la petició presentada pel legal representant de la mercantil Grupo Expohogar
Marketing, SL en la que sol·licita el fraccionament i ajornament del pagament de les
taxes per la tramitació de l’expedient de sol·licitud de canvi de titularitat de la llicència
municipal ambiental de l’activitat d’emmagatzematge i exposició de cases prefabricades
de fusta i complements de jardineria, ubicada al carrer Masdenverge núm. 9, del
municipi de Santa Bàrbara.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. L’acceptació del fraccionament i ajornament del pagament de la taxa per la
tramitació de l’expedient de sol·licitud de canvi de titularitat de la llicència municipal
ambiental de l’activitat, proposat per la peticionària amb cinc mensualitats, havent
d’efectuar l’ingrés durant els cinc primers dies de cada mes a partir del proper mes de
juliol.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

f)

S. R. F.
Atesa la petició presentada per la Sra. S. R. F., en que sol·licita que sigui donada de
baixa l’activitat de comerç a la menuda de productes alimentaris i begudes, emplaçada
C/ Girona núm. 40, amb efectes del mes de maig de 2016 per ser la data en que
l’esmentada activitat ha estat tancada al públic.
Vist l’informe emès pel Tècnic d’activitats en el que es constata que l’esmentada activitat
no es desenvolupa actualment en el local abans esmentat, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Donar de baixa amb efectes del mes de maig de 2016, l’activitat que es venia
desenvolupant en el local comercial del carrer Girona núm. 40.
SEGON. Comunicar al peticionari que cas que l’esmentada activitat es traspassi passats
sis mesos des de la data de la baixa de l’activitat, no serà preceptiu el canvi de titularitat
sinó que s’haurà de tramitar un nou expedient d’activitats d’acord amb el que disposa la
Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental i el seu Reglament de
desplegament.
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la peticionària.

g) R. B. G.
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. R. B. G., titular del bar “El Racó de la Plana”
situat al Passeig de les Escoles núm. 38 local 2 en la que es sol·licita permís per la
instal·lació d’una terrassa d’estiu enfront de l’esmentat bar.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa d’estiu a la calçada deixant
lliure la vorera al pas de vianants, i amb la col·locació d’una tanca protectora al voltant
de les taules i cadires.
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.
8. Assumptes diversos.
a) Aprovació inicial projecte per l’obtenció de llicència municipal d’activitats en sòl
no urbanitzable
Vist l’expedient incoat a petició del Sr. Alejandro Rodríguez Boluda, en nom i
representació de la mercantil Weekend Eventos y Comunicación, SL, ha demanat a
aquesta Alcaldia sol·licitud de llicència municipal d’activitat per realitzar, en sòl no
urbanitzable l’actuació següent: diverses activitats de caràcter temporal i a l’aire lliure,
com exposicions, fires i espectacles, a emplaçar al polígon 10 parcel·les 8 i 110 del
terme municipal de Santa Bàrbara, segons projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic
/ enginyer de l’edificació David Sabaté Mol·lé.
Atenent que s’ha donat trasllat de l’expedient als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, concretament al l Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Atenent que dels organismes abans esmentats l'únic que ha emès el seu informe en el
termini d'un mes que els hi atorga l'article 57.1.d) del Reglament de la Llei d’urbanisme ha
estat el Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Atès que la sol·licitud abans esmentada ha estat exposada al públic sense que contra la
mateixa s’hagin presentat cap mena d’al·legació o reclamació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte per a l’obtenció de llicència municipal d’activitat
per realitzar, en sòl no urbanitzable l’actuació següent: diverses activitats de caràcter
temporal i a l’aire lliure, com exposicions, fires i espectacles, a emplaçar al polígon 10
parcel·les 8 i 110 del terme municipal.
SEGON. Donar trasllat de la sol·licitud abans esmentada, als Serveis Territorials
d’Urbanisme a les Terres de l’Ebre.
b) Sol·licitud, si s’escau, sol·licitud de subvencions a la Diputació
A) Subvenció per a la realització de programes i activitats culturals
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de 26 de febrer de 2016, va aprovar
inicialment les bases específiques reguladores de ka concessió de subvencions
gestionades per la Unitat de Cultura.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per a la realització de programes i
activitats culturals, a la Diputació de Tarragona per la realització de les activitats
culturals 2016.
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 els
programes i activitats culturals, per la realització de les activitats culturals 2016, per un
import de 6.000,00 €.
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.
B) Subvenció per a la gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals
d’interès ciutadà
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 29 d’abril de 2016, va
aprovar la convocatòria de subvencions destinades a Inversiones i a la gestió i
funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per la gestió, funcionament i
manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, a la Diputació de Tarragona.
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 la
gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, per un
import de 3.000,00 €.
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.
c) Adjudicació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat d’encarregar la redacció del projecte tècnic per l’execució de les obres
“Arranjament del carrer Pagesia”.
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 “Arranjament del carrer Pagesia”, per un import de 5.000,00 € més la
quota corresponent d’IVA amb el despatx d’arquitectura mésquearquitectura, SCP.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
d) Adjudicació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat d’encarregar la redacció del projecte tècnic per l’execució de les obres
“Arranjament del carrer Aragó”.
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:
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PRIMER. Aprovar la contractació del servei consistent en la redacció del Projecte tècnic per
l’execució de les obres “Arranjament del carrer Aragó”, per un import de 5.000,00 € més la
quota corresponent d’IVA amb el despatx d’arquitectura mésquearquitectura, SCP.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
e) Adjudicació, si s’escau, contracte menor d’obra
Atesa la necessitat de procedir a la realització de l’obra d’enderroc de l’edifici del carrer
Tortosa núm. 147, inclòs en la Unitat d’Actuació núm. 6 de les Normes Subsidiàries
d’aquest municipi.
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.
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 de les obres d’enderroc de l’edifici del carrer Tortosa
núm. 147, inclòs en la Unitat d’Actuació núm. 6 de les Normes Subsidiàries d’aquest
municipi, per un import de 5.500,00 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.
f) Adjudicació, si s’escau, contracte menor d’obra
Atesa la necessitat de procedir a la realització de l’obra d’enderroc de l’edifici del carrer
Raval dels Sabres núm. 5, d’aquest municipi.
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.
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 de les obres d’enderroc de l’edifici del carrer Raval dels
Sabres núm. 5, d’aquest municipi, per un import de 5.500,00 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.
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g) Adjudicació, si s’escau, contracte menor de serveis

Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara està interessat en contractar el servei de recollida i
control dels animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits del municipi de Santa
Bàrbara.
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 del servei de recollida i control dels animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits del municipi de Santa Bàrbara, amb la mercantil
SERPROANIMAL, SL, per un import de 150,00 € més la quota corresponent d’IVA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons
d’aquest Ajuntament.
h) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de les Dones.
Vista la Resolució PRE/1258/2016, de 18 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per
a la concessió de subvencions pluriennals als ens locals per finançar les despeses
derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones
dins l’exercici 2016.
Vist el projecte “B.2. Activitats adreçades a les dones amb una calendarització anual”,
elaborat per la Regidoria de Serveis Socials per un import total de 7.050,00 €.
Vist el projecte “B.4. disseny i elaboració de programes formatius, de reciclatge,
d’habilitats i de capacitats en diferents formats i suports adreçats a les dones amb una
calendarització anual”, elaborat per la Regidoria de Serveis Socials per un import total de
6.500,00 €
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acollir-nos a la PRE/1528/2016, de 18 de maig, del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya.
SEGON. Sol·licitar una subvenció per a la realització del projecte “B.2. Activitats
adreçades a les dones amb una calendarització anual” abans esmentat de 4.000,00 €.
TERCER. Sol·licitar una subvenció per a la realització del projecte “B.4. disseny i
elaboració de programes formatius, de reciclatge, d’habilitats i de capacitats en diferents
formats i suports adreçats a les dones amb una calendarització anual” abans esmentat
de 4.000,00 €.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura de la
documentació necessària per a l’efectivitat dels presents acords.
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i) Aprovació, si s’escau, renovació i modificació del Consell Consultiu per a la
Igualtat de Gènere i la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla Local de Polítiques
d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere 2016-2019
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de desembre de 2015 aprovà el
Pla de Polítiques de dones 2016-2019 del municipi de Santa Bàrbara, presentat i
elaborat per la Regidoria de Serveis Socials d’aquest ajuntament.
Atès que com a conseqüència de les passades Eleccions municipals s’han produït
canvis en els membres del Consistori, així com en algunes àrees de l’organigrama del
mateix.
Per la qual cosa, la Junta de Govern Local, per unanimitat adopta els següents acords:
PRIMER. Renovar i modificar el Consell Consultiu per a la Igualtat de Gènere i la
Comissió Tècnica de Seguiment del Pla Local de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de
Gènere 2016-2019, de la qual en formen part:
Consell Consultiu per a la Igualtat de Gènere, els membres que hi formen part:
- Regidora de Serveis Socials, que actuarà com a presidenta del mateix.
- Tècnica de l’àrea de la dona, amb la funció de coordinació del consell consultiu.
- 1 representant de cadascun dels grups polítics que formen part de l’ajuntament.
- 2 representants de les Associacions de Dones.
- Representants d’altres associacions i entitats locals.
- Ciutadans del municipi, que actuaran com a representants d’alguns dels àmbits
següents: educació, salut, joves, dones, gent gran, immigrants, empresarial,
comerç, habitatge, oci, estudiants i treballadors de l’administració pública local.
Comissió Tècnica de Seguiment del Pla Local de Polítiques d’Igualtat d’oportunitats de
Gènere, els membres que hi formen part:
- Alfred Blanch Farnós, alcalde i regidor d’urbanisme i cultura.
- Montse Rodríguez Arasa, regidora de serveis socials, personal i règim intern.
- Adriàn Batiste Cuartero, regidor de joventut, mitjans de comunicació i noves
tecnologies.
- Judit Lleixà Solà, regidora de fires i festes.
- Antonio Ollés Molias, regidor de governació, serveis, agricultura i promoció
econòmica.
- Joan Abella Calduch, regidor d’esports i medi ambient.
- Laia Pla Coto, regidora de salut, ensenyament i turisme.
- Montse Tomàs Cid, àrea de joventut.
- Vanesa Barberà Roldàn, àrea de serveis socials.
- Guillem Gaya Sol, àrea de cultura.
- Fàtima Blanch Farnós, àrea d’adults, infància i adolescència
- Rosana Fort Rodríguez, àrea d’educació.
- Eduard Roldan Ventura, àrea de promoció econòmica.
- Mercè Fort Rodríguez, àrea de noves tecnologies.
- Georgina Codorniu Escrivà, àrea de salut.
- Dolors Casadó Papiol, àrea de la dona i coordinació del Pla Local de Polítiques
d’Igualtat d’Oportunitat de Gènere.
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a l’àrea de la dona i coordinació del Pla
Local de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere.
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j)

Aprovació, si s’escau, renovació i modificació de la taula de coordinació
interdepartamental del Pla Local de Joventud
Atès que la Junta de Govern Local en sessió duta a terme el passat dia 1 de març de
2012, va aprovar la modificació i renovació dels membres de la Taula de Coordinació
interdepartamental.
Atès que com a conseqüència de les passades Eleccions municipals s’han produït
canvis en els membres del Consistori.
Atès que algunes àrees de l’organigrama del Consistori han canviat.
Atès que el Pla Local de Joventut 2012-2015, ha finalitzat i és preveu prorrogar aquest
mateix pla, per a l’any 2016, amb el compromís d’elaborar el nou Pla Local de Joventut
2016-2019, dintre d’aquest mateix any, la Junta de Govern Local per unanimitat adopta
el següent acord:
Modificar i renovar la taula de Coordinació interdepartamental, que restarà formada per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adriàn Batiste Cuartero, regidor de joventut, mitjans de comunicació i noves
tecnologies, que presidirà la taula.
Alfred Blanch Farnós, alcalde i regidor d’urbanisme i cultura.
Montse Rodríguez Arasa, regidora de serveis socials, personal i règim intern.
Judit Lleixà Solà, regidora de fires i festes.
Antonio Ollés Molias, regidor de governació, serveis, agricultura i promoció
econòmica.
Joan Abella Calduch, regidor d’esports i medi ambient.
Laia Pla Coto, regidora de salut, ensenyament i turisme.
Victor Moreso Franc, tècnic municipal.
Dolors Casadó Papiol, tècnica de joventut.
Montse Tomàs Cid, àrea de dinamització juvenil
Vanesa Barberà Roldàn, àrea de serveis socials.
Guillem Gaya Sol, àrea de cultura.
Fàtima Blanch Farnós, àrea d’adults.
Gisela Carbassa Pola, àrea d’infància i adolescència.
Rosana Fort Rodríguez, àrea d’educació.
Eduard Roldan Ventura, àrea de promoció econòmica.
Mercè Fort Rodríguez, àrea de noves tecnologies.
Georgina Codorniu Escrivà, àrea de salut.

k) Adjudicació, 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 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 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:
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PRIMER. Aprovar la contractació del servei d’assegurança per a la realització del correbous
de les Festes Majors 2016, per un import de 2.300,00 €, 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.
l)

Adjudicació, 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 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 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
les Festes Majors 2016, per un import de 1.658,22 €, amb la Creu Roja d’Amposta.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.

m) Aprovació, si s’escau, acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació d’un
tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria
Fase I – Etapa B”, que incorpora els preus contradictoris números PC-01, PC-02, PC-03 i PC04, degudament signada pel tècnic director de l’obra i l’empresa adjudicatària Obres Vent i
Sol 2010, SL.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’acta de preus contradictoris de la que se’n ha donat compte.
SEGON. Donar trasllat de l’acta de preus contradictoris aprovada, juntament amb
certificació del present acord a l’adjudicatària.
n) Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara
i Ebretic Enginyeria,SL
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara, com a entitat local preocupada per impulsar
l’accés als avantatges de la societat de la informació i les tecnologies de la informació i
la comunicació ciutadana, vol col·laborar en el projecte d’Ebretic Enginyeria S.L.
consistent en la millora de la implantació de la xarxa de telecomunicacions.
Atès que Ebretic Enginyeria S.L. està procedint a la implantació de la xarxa de
repetidors per a operador d’accés a Internet per tecnologia sense fils i necessita
disposar d'espais per a instal·lar unes antenes repetidores per tal d'enllaçar amb la resta
de la xarxa.
Atenent que EBRETIC Enginyeria SL està inscrita en el Registre d'Operadors de Xarxes
i Serveis de Comunicacions Electròniques de la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions. I, també, en el Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de
Catalunya (RITC) amb el núm. 22139, està plenament capacitada per la prestació dels
serveis descrits.
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Atenent que la possibilitat de disposar d'aquests espais facilitarà que els particulars, les
empreses i les administracions del poble de Santa Bàrbara i rodalies puguin gaudir dels
serveis que ofereix Ebretic Enginyeria S.L.
Atenent que l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha convingut en col·laborar amb Ebretic
Enginyeria S.L.
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 Ebretic Enginyeria S.L per tal d'impulsar l'accés als avantatges de la Societat
de la informació i a les Tecnologies de la Informació i comunicació ciutadana.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, o persona que
legalment el substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat.
o) Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara
i l’Associació d’Usuaris Guifi.net de les Terres de l’Ebre (AUGUTE)
Atès que el l’ajuntament de Santa Bàrbara com a entitat local preocupada per impulsar
l’accés als avantatges de la Societat de la informació i les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació ciutadana vol col·laborar en el projecte d'Augute, consistent en la
implantació d’una xarxa de telecomunicacions sense ànim de lucre construïda a partir
de l’agregació de xarxes comunitàries de persones individuals, empreses i
administracions.
Atès que l’Associació d’usuaris guifi.net de les Terres de l’Ebre promou la construcció
d’una xarxa de telecomunicacions inspirada en els principis generals de les xarxes
obertes, lliures i neutrals i que es poden resumir en que qualsevol participant d'Augute:
1. És lliure d’utilitzar la xarxa per a qualsevol propòsit en tant que no perjudiqui
al funcionament de la pròpia xarxa o a la llibertat dels altres usuaris.
2. És lliure de saber com és la xarxa, els seus components i com funciona.
3. És lliure de fer ús de la xarxa per a qualsevol tipus de comunicació i
difondre’n el seu funcionament.
4. Incorporant-se a la xarxa, ajuda a estendre aquestes llibertats en les
mateixes condicions.
Atenent que Augute està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya i que actua sense ànim de lucre per tal d’afavorir que els particulars, les
empreses i les administracions puguin accedir a la Societat de la Informació i a les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Atenent que Augute necessita disposar d'espais per a instal·lar unes antenes
repetidores per tal d'enllaçar amb la resta de la xarxa i posar-hi en marxa una xarxa de
telecomunicacions amb els caràcters de xarxa oberta, lliure i neutral per als socis.
Atenent que la possibilitat de disposar d'aquests espais facilitarà que els particulars, les
empreses i les administracions puguin gaudir, sota els valors fonamentals de la llibertat,
la igualtat d'oportunitats i la solidaritat i la fraternitat, del dret a comunicar-se lliurement i
extreure'n el màxim de prestacions possibles.
Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en establir
un marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’Associació d’Usuaris

12

Ajuntament de
Santa Bàrbara

Guifi.net de les Terres de l’Ebre (Augute) per tal d'impulsar l'accés als avantatges de la
Societat de la informació i a les Tecnologies de la Informació i Comunicació ciutadana.
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’Associació d’Usuaris Guifi.net de les Terres de l’Ebre (Augute) per tal d'impulsar l'accés
als avantatges de la Societat de la informació i a les Tecnologies de la Informació i
Comunicació ciutadana.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, o persona que
legalment el substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat.
p) Aprovació, si s’escau, Pla de seguretat i salut per l’execució de l’obra “enderroc
de l’edifici del carrer Raval dels Sabres núm. 5”.
Atesa la necessitat de disposar del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra
“Enderroc de l’edifici del carrer Raval dels Sabres núm. 5”.
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.
q) Aprovació, si s’escau, Pla de seguretat i salut per l’execució de l’obra “Enderroc
de l’edifici del carrer Tortosa núm. 147, inclòs en al Unitat d’Actuació núm. 6 de les
normes Subsidiàries”.
Atesa la necessitat de disposar del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra
“Enderroc de l’edifici del carrer Tortosa núm. 147, inclòs en al Unitat d’Actuació núm. 6
de les normes Subsidiàries”.
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.
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 vint hores
i deu minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Alfred Blanch Farnós
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