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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 7 de juliol 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 de juliol 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 
 

Secretària acctal. de la Corporació:  Sra. Isabel Verge Caballé 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 16-06-2016. 

 
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, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de l’obra 

“Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat”. 
 

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 16-06-2016. 
 
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. 19 per un import de setanta-sis 
mil cent trenta euros amb quaranta-nou cèntims (76.130,49 €) i que comença amb la de 
Samuel Guimerà Sancho, corresponent a tapa hidronetejadora, per import de 117,98 € i 
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finalitza amb la de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, corresponent a 
segells, per import de 39,00 €. 
 

3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres 
 
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: 
 
 E. V. C. Exp. 26/2013. 
 A. C. S. Exp. 88/2015. 
 
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: 
 
 A. C. S. Exp. 88/2015. 
 

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:  
 
 F. S. A., al carrer Indústria núm. 20. 
 G. C. S., al carrer Constitució núm. 6, 1r., B. 
 S. S. C., al Passeig de la Generalitat núm. 53 baixos 3a. 
 Comunitat de Propietaris de  l’edifici del carrer Tetuan núm. 19, al carrer Tetuan 

núm. 19. 
 
5. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de 

l’obra “Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat”. 
 

Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 16 de juny de 2016, 
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat del 
contracte per l’execució de l’obra "Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat i 
annexos". 
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent: 

Licitador Preu exclòs 
IVA 

Millores  

Regimovi, SL 140.000,00 1-2-3 

Exxaber, SL 158.578,50 1-2-3 

Obres Vent i Sol, 2010, SL 193.547,00 1-2 

Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de clàusules 
regulador del procediment, amb el següent resultat:  

Licitador Preu Millor
es 

Total 

Regimovi, SL 5,00 64,00 69,00 

Exxaber, SL 4,41 64,00 68,41 

Obres Vent i Sol, 2010, SL 3,62 37,00 42,62 



 

3 

 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

 
A la vista de l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents: 
1. Regimovi, SL 
2. Exxaber, SL  
3. Obres Vent i Sol, 2010, SL 
 
SEGON. Requerir l’empresa Regimovi, SL, per tal que en el termini de en el termini de 
deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present requeriment, presenti la 
documentació següent: 

 Justificació d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 Autorització en favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per tal que aquest pugui 
realitzar la comprovació del compliment per l’adjudicatari de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat social quants cops sigui necessari 
durant la vigència del contracte. 

 Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, per un import de 7.000,00 €, 
equivalent al 5 per 100 de l’import del contracte, exclòs IVA. 

 
TERCER. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors. 
 

6. Peticions varies. 
 

a) F. B. F. 
 
Vista la petició presentada per la Sra. F. B. F., en la que sol·licita una bestreta per a la 
realització de dues carrosses per a les properes festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de dues carrosses per a les 
properes festes majors, per un import de 360,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

b) R. M. M. M. 
 
Vista la petició presentada per la Sra. R. M. M. M., en la que sol·licita una bestreta per a 
la realització de dues carrosses per a les properes festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de dues carrosses per a les 
properes festes majors, per un import de 360,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 
c) M. A. L.  
 

Vista la petició presentada per la Sra. M. A. L., en la que sol·licita una bestreta per a la 
realització de la carrossa de les pubilles de les properes festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de dues carrosses per a les 
properes festes majors, per un import de 180,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
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d) E. R. V. 
 
Vista la petició presentada pel Sr. E. R. V., en la que  sol·licita el pagament de 
l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals 
2016. 
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. 

 
e) M. C. A. D. 

 
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. M. C. A. D., en  que exposa que durant 
el mes de juny va formalitzar la inscripció al curset de natació de la seva filla, abonant 
l’import de 40,00 €, i que per circumstàncies personals no pot assistir-hi, per la qual 
cosa sol·licita la devolució de l’import corresponent a la inscripció al curset de natació de 
la seva filla. 
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. La devolució de 40,00 € corresponents a la  inscripció al curset de natació. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la  peticionària i a intervenció de fons. 
 

f) R. C. C. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R. C. C., 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-2805-AG 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-
2805-AG 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. 

 
g) M. B. P. 

 
Atesa la petició presentada per la Sra. M. B. P., en la que sol·licita el canvi de titularitat 
del dret funerari del  nínxol núm. 555, que actualment figura a nom del Sr. J. J. C. A. i de 
la Sra. M. C. C. A., aquesta difunta, a favor de la Sra. N. R. T., per renúncia del titular i 
de les altres hereves, i l’expedició de nou títol. 
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 555 a favor de 
la Sra. N. R. T., l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons. 
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h) J. J. C. A. 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. J. J. C. A., en la que sol·licita el canvi de titularitat 
del dret funerari del  nínxol núm. 992, que actualment figura a nom del Sr. J. J. C. A. i de 
la Sra. M. C. C. A., aquesta difunta, a favor del peticionari, per renúncia de les altres 
hereves, i l’expedició de nou títol. 
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 992 a favor del 
peticionar, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionar i a intervenció de fons. 
 

i) F. S. S. 
 
Atesa la petició presentada pel Sr. F. S. S., en la que sol·licita el canvi de titularitat del 
dret funerari del  nínxol núm. 989, que actualment figura a nom de la Sra. M. C. C. A., a 
favor de les Sres. C. S. C. i A. S. C., per defunció de la titular i per ser hereves 
universals, i l’expedició de nou títol. 
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 989 a favor de 
les Sres. C. S. C. i A. S. C., l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes 
corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

j) M. T. G. M i P. D. M. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. T. G. M., i pel Sr. P. D. M., en que exposen 
que  el dia 28 de juny de 2016 han trasmés a l’entitat BBVA mitjançant dació en 
pagament la propietat de l’habitatge situat al carrer Doctor Cid i Torta, 9-11 baixos, 3a. 
Que d’acord amb l’establert a l’article 123 del RDL 8/2014, de 4 de juliol,  han quedat 
exemptes de l’IIVTNU les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament 
de l’habitatge habitual del deutor hipotecari. 
Per tot l’exposat, 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Reconèixer l’aplicació de l’exempció de l’IIVTNU en l’operació de dació en 
pagament abans esmentada, d’acord amb el que disposa l’article 123 del RDL 8/2014, 
de 4 de juliol. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 
 

7. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, tercera certificació de l’obra “Remodelació d’un tram del 

carrer de la Victòria Fase I – Etapa B” 
 
Vista la Certificació núm. 3 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 quaranta-dos 
mil set-cents quaranta euros amb un cèntims (42.740,01€), i un cop fetes les 
comprovacions per part dels serveis tècnics municipals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
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PRIMER. Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la 
Victòria Fase I – Etapa B”, per un import de 42.740,01 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Obres 
Vent i Sol 2010, SL. 
 

b) Contractació, si s’escau, com a personal laboral temporal auxiliar administrativa  
 
Vista la proposta efectuada pel Tribunal qualificador del concurs oposició convocat per a 
proveir en règim laboral temporal una plaça d’auxiliar administratiu adscrit adscrita al 
departament d’Urbanisme i Governació vacant a la plantilla laboral d’aquest Ajuntament. 
Atès que l’opositora proposada ha acreditat estar en possessió de la documentació fixada 
a les Bases reguladores de la convocatòria, la Junta de Govern Local per unanimitat, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Contractar com a personal laboral temporal d’aquest Ajuntament, per tal de 
cobrir una plaça d’auxiliar administratiu adscrita al departament d’Urbanisme i 
Governació, a la Sra. S. C. G. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada i al departament de personal. 
 

c) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. L. Q. 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 L. Q. B. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari, i a Serveis Socials. 

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

 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de cabines sanitàries per a les 
properes 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 de cabines sanitàries per a les properes 
Festes Majors 2016, amb  la mercantil Prontoservis, SL, per un import de 860,00 € més 
la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la adjudicatària del servei i a intervenció de 
fons d’aquest Ajuntament. 
 

e) Adjudicació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la seguretat i el servei de controlador 
d’accés durant les nits de ball de les festes majors. 
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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 tex 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 tex 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. Adjudicar la contractació de la seguretat i el servei de controlador d’accés 
durant les nits de ball de les festes majors, al Sr. Oscar Reverté Margalef, per un import 
de 15,00 €/hora, més la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons.  
 

f) Aprovació, si s’escau, Premis Festes Majors 2016 
 
Aprovat el programa d’actes per a les properes Festes Majors a celebrar durant els dies 
7 a 17 de juliol, davant la necessitat d’acordar l’import de les subvencions per als 
diferents actes. 
 
La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. El Sistema de concurs i els premis per a les carrosses, serà el següent: 
Preu fix per participar 180,00 €. 
Justificant factures 270,00 €. 
 
1r. premi:  90,00 €  
2n. premi: 60,00 € 
3r. premi: 30,00 €  
 
SEGON. Els premis per als equips participants en la Curs enigmàtica, seran els 
següents: 
 
1r., 2n. i 3r. Premi: un pernil cadascun 
 
TERCER. Aportació entitats col·laboradores: 
 
* A la Penya amics del Cavalls, 750,00 €. 
* Al grup de Tractoristes, 500,00 €. 
* A la Penya Planers pel bous, 3.905,00 €. 
* A l’associació de Paintball, 200,00 €. 
* A la Societat de Caçadors, 250,00 €. 
 

g) Aprovació si s’escau, atorgament premis  concurs d’Imatge Digital 
 
Vistes les Bases redactades per la Regidoria de Joventut, Mitjans de comunicació i 
Noves tecnologies, per a la realització del concurs d’Imatge Digital. 
Vistes les fotografies presentades al concurs 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
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PRIMER. Aprovar el pagament del primer premi al Sr. G. B. R. per un import de 100,00 
€, el pagament del segon premi a la Sra. M. I. C. A. per un import de 50,00 €, i el 
pagament  del tercer premi a la Sra. A. C. A.. 
SEGON. Donar trasllat als guanyadors. 
 

h) Sol·licitud instal·lació atraccions Festes Majors 2016 
 
Vista la petició formulada per diversos firaires sol·licitant poder instal·lar  atraccions 
durant les properes Festes Majors 2016. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís al següents firaires  per instal·lar atraccions durant les Festes 
Majors a l’espai reservat a l’efecte al costat del poliesportiu municipal: 
 

- Valentin Pérez Morales, instal·lació d’una pista d’autos de xoc de 34 x 15  metres. 
- Valentin Pérez Morales, instal·lació d’un remolc multillocs de 6 x 3 metres. 
- Ruben Da Concepción, instal·lació de “Toros mecànics de 12 x 4 metres. 
- Adriano Martins, instal·lació de “Saltamontes”. 
- Carmen Dos Santos Dos Santos, instal·lació d’un volador de 7 x 7 metres, i llits 

elàstics de 7 x 10 metres. 
- M. Lourdes Pallas Dos Santos, instal·lació de “Baby” de 8 x 8 metres, i “Yumping” 

de 10 x 10 metres. 
- Juan Odon Melia, instal·lació d’una parada de bocates/burguers de 4 x 2 metres. 
- Antonio Dos Santos, instal·lació d’un remol de dardos/joguines de 4 x 2 metres. 
- Miguel Mendes, instal·lació d’un remolc de joguines de 2 x 2 metres. 
- Gula-Gula, instal·lació d’una creperia de 5 x 2 metres. 

 
SEGON. Concedir permís al següents firaires per instal·lar parades durant les Festes 
Majors a l’espai reservat a l’efecte al costat de la plaça de bous: 
 

- M. Carmen Loto Barceló, instal·lació d’una parada de llaminadures i refrescs, 
durant la celebració del correbous. 

 
TERCER. Durant la instal·lació s’hauran de complir les indicacions que els faciliti el 
Vigilant municipal, i complir els horaris de tancament i els nivells de soroll. 
QUART. Donar trasllat del present acord als peticionaris. 
 

i) Aprovació, si s’escau, compensació de deutes 
 
Atenent que el Sr. Juan M. Subirats Berengué, és deutor de la hisenda pública pels 
conceptes següents: 
Cànon adjudicació pavelló poliesportiu 2015, per un import total de 720,34 €. 
Cànon adjudicació pavelló poliesportiu 2016, per un import total de 720,34 €. 
 
Atenent que els deutes tributaris anteriors han estat degudament liquidats i notificats, 
essent ferms els actes administratius, i per tant els deutes executius. 
Atenent que l’Ajuntament té pendent de pagament al Sr. Juan M. Subirats Berengué, la 
factura següent: 
Factura núm. A62 de data 04/07/2016, per un import pendent de 1.500,00 €. 
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Atenent el que disposen els articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació 
aprovat per RD 1684/1990, de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes, la 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb el Sr. 
Juan M. Subirats Berengué, per la quantitat equivalent del deute mantingut pel Sr. Juan 
M. Subirats Berengué, amb la hisenda municipal, per un import de 1.500,00 € restant un 
crèdit a favor del Sr. Juan M. Subirats Berengué de 59,32 € 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’interessat. 
 

j) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atesa la necessitat de contractar la prestació del Servei de socorrisme de les Piscines 
municipals per a l’estiu 2016, d’acord al que estableix la Llei 31/95, de 8 de novembre. 
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 de socorrisme de les Piscines municipals 
per a l’estiu 2016, d’acord al que estableix la Llei 31/95, de 8 de novembre amb el Sr. 
Juan M. Subirats Berengué, per un import de 12.000,00 € IVA inclòs. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

k) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atesa la necessitat de contractar la prestació del Servei de monitoratge per als cursos 
de natació de les Piscines municipals per a l’estiu 2016, d’acord al que estableix la Llei 
31/95, de 8 de novembre. 
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 de monitoratge per als cursos de natació de 
les Piscines municipals per a l’estiu 2016, d’acord al que estableix la Llei 31/95, de 8 de 
novembre amb el Sr. Juan M. Subirats Berengué, per un import de 15.500,00 € IVA 
inclòs. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
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8. Torn obert de paraula. 
 
La Sra. Secretària informa als membres de la Junta de Govern Local que el Padró 
corresponent a les taxes per recollida de brossa domiciliària i clavegueram 2016, ascendeix a 
un import total de 348.889,00 €. 
I que el Padró corresponent a la taxa per conservació del cementiri Municipal 2016, 
ascendeix a un import total de 20.736,00 €. 
 
Els membres 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 vint hores 
de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 


