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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 21 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 21 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 14-07-2016. 

 
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 
 
3. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram. 
 
4. Aprovació, si s’escau, quarta i última certificació de l’obra “Remodelació d’un tram del 

carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”. 
 
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 14-07-2016. 
 
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. 20 per un import de cent 
setanta-quatre mil cinc-cents quaranta-set euros amb noranta-vuit cèntims (174.547,98 
€) i que comença amb la de Xarxa Audiovisual Local, SL, corresponent a quota juny, per 
import de 50,00 € i finalitza amb la d’agrícola del Camp “Santa Bàrbara”, SCCL, 
corresponent a insecticida palmeres/jardins, per import de 19,09 €. 
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3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres 

 
No n’hi ha. 
 

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:  
 

Sr: D.C.P, al Passeig de la Generalitat núm. 53, 2n., 2a. 
 
5. Aprovació, si s’escau, quarta i última certificació de l’obra “Remodelació d’un tram 

del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”. 
 
Vista la Certificació núm. 4 i última 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 mil cinc-
cents nou euros amb divuit cèntims (1.509,18 €), i un cop fetes les comprovacions per 
part dels serveis tècnics municipals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 4 i última de l’obra “Remodelació d’un tram del 
carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”, per un import de 1.509,18 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Obres Vent 
i Sol 2010, SL. 
 

6. Peticions varies. 
 

a) J.Ll.A 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. J.Ll.A  propietari del bar  “La Sal” situat al carrer 
Rentadors núm. 6 en  la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una terrassa d’estiu 
a la vorera de l’esmentat bar. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa al carrer de l’esmentat bar, 
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 al peticionari i a intervenció de fons. 
 

b) N.E. 
 
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. N.E, en la que exposa que en motiu de la 
confecció de la carrossa de les pubilles per a les passades festes majors sol·licita el 
pagament de la resta de la subvenció. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. El pagament de la resta de la subvenció per la realització de la carrossa de les 
pubilles per a les passades festes majors, per un import de 270,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
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c) L.P.A.  
 

Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. L.P.A, en la que exposa que en motiu de la 
confecció de la carrossa de les pubilles per a les passades festes majors sol·licita el 
pagament de la resta de la subvenció. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. El pagament de la resta de la subvenció per la realització de la carrossa de les 
pubilles per a les passades festes majors, per un import de 270,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons 
 

d) C.T.S. 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. C.T.S, en la que sol·licita el canvi de titularitat del 
dret funerari del  nínxol núm. 1051, que actualment figura a nom de la Sra. C.T.S, a 
favor de la peticionària, per defunció de la titular i per ser hereva universal, 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. 1051 a favor de 
la Sra. C.T.S, 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. 
 

e) O. A. M. 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. O.A.M, en nom i representació dels Srs. M.A.G, 
J.A.G, A.A.G., S.A.C, D.A.C, i M.A.V, en la que sol·licita el canvi de titularitat del dret 
funerari del nínxol núm. 1081, que actualment figura a nom del Sr. F.A.F, a favor del Sr. 
A.A.G, per defunció del titular i renúncia dels altres hereus, 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. 1081 a favor 
del Sr. A.A.G, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionària i a intervenció de fons. 
 

f) Olivia Arasa Martí 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. O.A.M, en nom i representació dels Srs. M.A.G, 
J.A.G, A.A.G, S.A, D.A.C, i M.A.V, en la que sol·licita el canvi de titularitat del dret 
funerari del nínxol núm. 1078, que actualment figura a nom del Sr. F.A.F, a favor de la 
Sra. M.A.V, per defunció del titular i renúncia dels altres hereus, 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. 1078 a favor de 
la Sra. M.A.V, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionària i a intervenció de fons. 
 

7. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, cessió del dret de cobrament 
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Vista la petició formulada per la mercantil Obres Vent i Sol 2010, SL, de cessió del crèdit 
representat per la certificació d'obres núm. 3 de les obres de “Remodelació d’un tram del 
carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”, per un import de 42.740,01 €. 
Atès que la certificació esmentada ha estat aprovada per acord adoptat per  la Junta de 
Govern Local en sessió de data 7 de juliol de 2016. 
Atès que l'article 201 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
permet la cessió dels drets de cobrament. 

 La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la cessió del dret de cobrament de la certificació d'obres abans indicada 
en favor de BANKIA, al compte bancari número 2038-0613-12-0000000161. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a la peticionària. 
 

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

 
c) Aprovació, si s’escau, Pla de seguretat i salut per l’execució de l’obra  

“Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat i annexos”. 
 
Atesa la necessitat de disposar del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra 
“Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat i annexos”. 
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. 

 
d) Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la prestació del servei de tècnic 
informàtic 

 
Atès que les relacions entre els ciutadans i els ajuntaments i entre aquests i altres 
Administracions s’efectua, cada cop més, per via telemàtica. Els aspectes, condicions i 
requisits es regulen a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
Serveis Públics. Tot aquest procés fa que sigui imprescindible disposar dels serveis de 
tècnics informàtics. 
Atenent que el Consell Comarcal del Montsià està tramitant l’expedient de contractació. 
Atenent que l’ajuntament de Santa Bàrbara està interessat en rebre l’assistència en 
matèria informàtica. 
Atès l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, què aprova la Llei 
d’organització comarcal diu que correspon a les comarques prestar assistència 
informàtica. El Consell Comarcal presta aquesta assistència als municipis per facilitar la 
gestió de les seves competències, entre les quals, els serveis d’un tècnic informàtic. 
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb el Consell Comarcal del 
Montsià i aquest Ajuntament, per a la prestació del servei de tècnic informàtic. 
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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 la prestació del servei de tècnic 
informàtic. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós, per a la signatura del 
conveni aprovat. 

 
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 de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 


