Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 18 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 del Sr. Alcalde
Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària en funcions, essent les tretze hores i trenta
minuts del dia 18 d’agost 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 en funcions de la Corporació: Sra. Yolanda Valldepérez Castells
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 04-08-2016.
2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
3. Peticions varies.
4. Assumptes diversos.
5. Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 04-08-2016.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
2. 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:
 M. C. M., llicència municipal per construcció de piscina, al carrer Terra Alta núm. 21
. Exp. 53/2016.
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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:
 Ll. B. C., Exp. 25/2016.
 J. L. Z. B., Exp. 41/2016.
 T. A.C. Ll., Exp. 48/2016
3. Peticions varies.
a) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució
Vist l’escrit presentat pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, 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 dels
següents peticionaris:
Sr. A. P.M.
Sr. J. M. B. C.
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a Serveis Socials.
b) Sol·licitud ingrés al Centre de Dia “Verge de Montserrat”

Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de
2015 el Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament
del Centre de Dia de Santa Bàrbara.
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que l’admissió serà aprovada per
l’Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
l'Alcalde de data 18 de juny de 2016.
A la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Admetre com a usuària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al
contracte a la següent usuària:
F. M. F., amb DNI núm. 40055***
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.
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.
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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.
4. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, aportacions econòmiques
Atès que durant el passat mes de juliol dintre dels actes de les Festes Majors van
col.laborar en alguna de les activitats que s’hi van dur a terme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar les següents aportacions econòmiques
Diada de la Dona, 100,00 € a la Sra. A. C. C.
Nit de Ball, 100,00 € a la Sra. O. R. R.
Cursa escoles ciclisme, 200,00 € al Dr. C. R. B.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de Fons i als beneficiaris.

b) Aprovació, si s’escau, baixa rebut i liquidació directa
Comprovat el Padró fiscal de taxes i preus públics agrupats d’aquest exercici fiscal, s’ha
detectat que el rebut clau de referència: 43-140-100-2016-01-200002775 i corresponent
a l’immoble c/ Raval dels Sabres núm. 31 s‘ha liquidat per un import de 120,00 € enlloc
de fer-ho per l’import correcte de 64,52 € per tractar-se d’un magatzem i no d’un
habitatge.
La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar l’anul·lació del rebut erroni de la taxa de preus públics agrupats de
l’edifici c/ Raval dels Sabres núm.31 de Santa Bàrbara per un import de 120,00 € i
corresponent a la tarifa d’ habitatge.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa de preus públics agrupats de l’edifici c/
Raval dels Sabres núm.31 de Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2016 per un import
de 64,52 € i corresponent a la tarifa de magatzem.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
5. Torn obert de paraula.
No n’hi ha.
Els membres de la Junta es donen per assabentats.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les tretze
hores i cinquanta minuts de tot el tractat jo la Secretària en funcions certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Alfred Blanch Farnós
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