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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 4 d’agost 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 de la Sra. 
Alcaldessa en funcions Montse Rodríguez Arasa, assistida per la Secretària acctal., essent 
les tretze hores i trenta minuts del dia 4 d’agost de 2016, per celebrar Sessió Ordinària de la 
Junta de Govern Local. 
 
Assistents: 
 

 Alcalde: Sra. Montse Rodríguez Arasa 
 

 Regidors:    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 21-07-2016. 

 
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 
 
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 
 
4. Acollir-nos, si s’escau, al Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases 

reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017. 

 
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 21-07-2016. 
 
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. 22 per un import de seixanta-
nou mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb setanta-tres cèntims (69.444,73 €) i que 
comença amb la de Catalunya Banc , SA, corresponent a comissions juliol, per import de 
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20,00 € i finalitza amb la de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, corresponent 
a despeses de correu, per import de 7,86 €. 
 

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. L. G. A., llicència municipal per rehabilitació d’habitatge sense modificació 
d’estructures, al carrer de la Rosa núm. 1, 1r. Exp. 50/2016. 

 
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. J. V. V.,  Exp. 57/2015. 
 J. M. C.,  Exp. 26/2016. 
 M. C. A. A.,  Exp. 27/2016 
 L. C. V.,  Exp. 36/2016. 
 M. E. A., T.  Exp. 40/2016. 
 S. B. M.,  Exp. 42/2016. 
 M. P. C., F.  Exp. 47/2016.  
 

4. Acollir-nos, si s’escau, al Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les 
bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2016-2017. 
 
Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la 
línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per 
a aquests període. 
A la vista de l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar la formulació de la sol·licitud d’atribució de subvenció per a les 
actuacions següents: 
PUOSC – Línia de reparacions, manteniment i conservació: els recursos assignats es 
destinaran a sufragar les despeses de reparació, manteniment i conservació d’actuacions 
que s’apliquin a l’article pressupostari 21 de l’annex de l’Ordre EHA/3565/2008 dutes a 
terme dintre del període d’execució. 
SEGON. 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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5. Peticions varies. 
 

a) R. M. M. M. 
 
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. R. M. M. M.,  en la que exposa que en motiu 
de la confecció de dues carrosses 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 dues carrosses 
per a les passades festes majors, per un import de 540,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

b) P. M. G. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. P. M. G., 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-4444-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 2016  al vehicle matrícula T-
4444-AC per tenir un antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de 
fabricació: 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a Base Gestió d’Ingressos 
Locals. 

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

 
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara està interessat en la contractació del servei de 
neteja dels edificis municipals de l’Escola “Jaume Balmes” i del Centre Musical “Escola de 
Música Germans Arasa Los Flarets”. 
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 del servei de neteja dels edificis municipals de l’Escola “Jaume Balmes” 
i del Centre Musical “Escola de Música Germans Arasa Los Flarets”, per un import de 
17.834,70 € més la quota corresponent d’IVA, amb el Sr.  C. R. M. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
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b) Aprovació, si s’escau, pròrroga del Pla Local de Joventut 2012-2015 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 29 de març de 2012 va aprovar el 
Pla Local de Joventut 2012-2015. 
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 2016. 
Atenent que el pla esmentat és l’instrument més important del qual disposa la regidoria 
de joventut per donar respostes a les necessitats i problemàtiques que el jovent del 
municipi té.  

 La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Prorrogar el Pla Local de Joventut 2012-2015 i adquirir el compromís d’elaborar un 
nou Pla Local de Joventut durant aquest any 2016. 
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents necessaris per 
a l’efectivitat de l’acord adoptat. 

 
c) Aprovació, si s’escau, Gratificacions col·laboradors audiovisuals 

 
Presentada la proposta pel Sr. Regidor de Cultura, de les gratificacions per als 
col·laboradors en la sala d’aparells audiovisuals de l’Smartcentre, durant el període de 
març de 2016 a juliol de 2016. 
Atès que durant els darrers any es bé gratificant als col·laboradors per aquesta tasca, 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la concessió de gratificacions a la col·laboradora següent: 

 
 R. B. C., 37,70 h.    a 5,00 € 188,50 € 

  
SEGON. Donar trasllat del present acord a la col·laboradora esmentada i a intervenció 
de fons. 
 

d) Atorgament, si s’escau, llicència de primera ocupació corresponent a la llicència 
d’obres núm. 10/2013. 

 
Atenent que en data 2 d’agost de 2016 amb registre general d’entrada 1110, el Sr. J. A. 
R., en relació a la llicència d’obres atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de 
data 04/04/2010 (Exp. 10/2013), ha presentat la documentació preceptiva amb la 
finalitat de comunicar prèviament la primera ocupació de l’edifici. 
Vist l’informe favorable emès en data 4 d’agost de 2016 per part dels serveis tècnics 
municipals. 
Atès el previst a l’article 43 del Decret 64/2014, de 13 maig pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament. 
Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Donar-nos per assabentats de la comunicació prèvia de la primera ocupació 
relativa a l’habitatge unifamiliar entre mitgeres  al carrer Ulldecona núm. 12 (expedient 
de llicència d’obres 10/2016). 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
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e) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 
 

Atès que durant aquest mes de juliol es va realitzar el repartiment domiciliari de la 
revista Magazin corresponent al segon trimestre del 2016. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 250,00 € al Sr, J. R. L. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de Fons i al beneficiari. 
 

7. Torn obert de paraula. 
 
La Sra. Secretària informa que la treballadora d’aquest Ajuntament Dolors Casadó Papiol, 
Tècnica de Joventut el proper mes de setembre assistirà al Congrés “Presentació dels 
Consells de joves sobre la Participació Política dels joves, ambaixadors de la joventut i el seu 
projecte durant el cicle IV sobre "Apoderament dels joves per a la participació política en la 
vida democràtica d'Europa". 
 
Els membres de la Junta es donen per assabentats. 
 

I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcaldessa en funcions aixeca la sessió 
essent les tretze hores i cinquanta minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 

L’Alcaldessa en funcions, 
 
 
 
 
 
Montse Rodríguez Arasa 


