Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 1 de setembre 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 1 de setembre 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 18-08-2016.
2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
3. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
4. Aprovació, si s’escau, primera certificació de l’obra ”Arranjament del c/ Mare de Déu de
Montserrat i annexos”.
5. Aprovació, si s’escau, del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Remodelació de l’edifici de
l’Ajuntament – Primera Fase”.
6. Peticions vàries.
7. Assumptes diversos.
8. Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 18-08-2016.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
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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:
 J. C. P. M., llicència municipal per reforma amb modificació d’estructura, al carrer del
Mestre, núm. 45 . Exp. 60/2016.
 J. J. A. A., llicència municipal per canvi de coberta, al carrer Dr. Cid i Torta, núm. 67.
Exp. 63/2016.
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:





A. Q. M., Exp. 102/2011.
J. S. B., Exp. 44/2016.
M. C. P., Exp. 46/2016.
J. L. G. A., Exp. 50/2016.

3. 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:
 J. P. J., al Passeig de la Generalitat, núm. 53, Bx. 2a.
 K. B., al carrer Major, núm. 152, Bx. 2a.
4. Aprovació, si s’escau, primera certificació de l’obra “Arranjament del c/ Mare de
Déu de Montserrat i annexos”.
Vista la Certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament del c/ Mare de Déu de Montserrat i
annexos”, presentada per la direcció de l’obra, per un import (IVA inclòs) de trenta-set
mil dos-cents noranta-vuit euros amb setanta-dos cèntims (37.298,72 €), 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. 1 de l’obra “Arranjament del c/ Mare de Montserrat
i annexos”, per un import de 37.298,72 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a l’empresa Regimovi,
SL.
5. Aprovació, si s’escau, del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Remodelació de
l’edifici de l’Ajuntament – Primera Fase - a Santa Bàrbara”.
Atesa la necessitat de disposar del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament”
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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 els següents acords:
PRIMER. Aprovar el pla de Seguretat i Salut de l’obra “Remodelació de l’edifici de
l’Ajuntament – Primera Fase”.
SEGON. Donar trasllat del present acord als serveis tècnics municipals i a l’empresa
adjudicatària de l’obra Gestión, Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, S.A.
6.

Peticions varies.

a) L. A. i M. J. M. C.
Atesa la petició presentada per les Sres. L. A. i M. J. M. C., en la que sol·liciten el
canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 556, que actualment figura a nom de
la Sra. M. G. C., a favor de les peticionàries, per defunció de la titular i de la seva única
hereva i essent les hereves universals d’aquesta última, 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. 556 a favor de
les Sres. L. A. i M. J. M. C., l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes
corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a les adjudicatàries i a intervenció de fons.
b) M. I. V. M.
Atesa la petició presentada per la Sra. M. I. V. M., en que sol·licita que sigui donada de
baixa l’activitat de tenda de queviures al detall ubicada a la plaça Alcalde Cid i Cid, núm.
2 Bx, amb efectes del mes de setembre de 2016 per ser la data en que l’esmentada
activitat tancarà al públic.
Vist l’informe emès pel Tècnic d’activitats en el qual es constata que l’esmentada activitat
no es desenvolupa actualment al local abans esmentat, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Donar de baixa amb efectes del mes de setembre de 2016, l’activitat que es
venia desenvolupant al local comercial de la plaça Alcalde Cid i Cid, núm. 2 Bx.
SEGON. Comunicar a la peticionària que cas que l’esmentada activitat es traspassa
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.
c) M. C. M. G.
Atesa la petició presentada per la Sra. M. C. M. G., on sol.licita la baixa del rebut de
taxes i preus públics núm. Fix 200000342 corresponent al local c/ Ametller, núm. 7 Bx,
donat que en l’actualitat no es desenvolupa cap activitat, així com la devolució del rebut
corresponent a exercici 2016 per un import total de 163,11€.
Vist l’informe emès pel Tècnic d’activitats on es constata que l’esmentada activitat no es
desenvolupa actualment al local abans esmentat, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
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PRIMER. Aprovar l’anul·lació del rebut erroni amb núm. Fix 200000342 de la taxa de
preus públics agrupats del local c/ Ametller, 17 bx. de Santa Bàrbara per un import de
163,11€.
SEGON. Aprovar la devolució del rebut núm. Fix 200000342 de la taxa de preus públics
agrupats del local c/ Ametller, 17 bx. de Santa Bàrbara per un import de 163,11€.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la peticionària, a intervenció de fons i a Base
Gestió Ingressos Locals.
d) 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 de la
següent peticionària:
Sra. M. C. Ch. C.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a Serveis Socials.

7. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, Calendari de Fires 2017
Vist l’escrit presentat per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el que proposa el calendari de fires de
Catalunya 2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar la proposta de calendari de fires presentat per a l’any 2017:
 Dies 17 a 19 de novembre de 2017
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Comerç del
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

b) Adjudicació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la seguretat i servei de controlador
d’accés durant la festa Planers pels Bous organitzada per la nit del 9 al 10 de setembre.
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:
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PRIMER. Adjudicar la contractació de la seguretat i el servei de controlador d’accés
durant la festa Planers pels Bous organitzada per la nit del 9 al 10 de setembre, al Sr. O.
R. M., per un import de 15,00 €/hora, més la quota corresponent d’IVA.
c) Comissió de bous
Atès que la Comissió de Bous va organitzar activitats extraordinàries durant la celebració
dels espectacles taurins de les Festes Majors del passat any 2015,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir un ajut econòmic de caràcter extraordinari, amb càrrec a la partida de
festes, per fer front a les despeses ocasionades per l’organització d’activitats durant les
Festes Majors 2015, per un import total de 250,00 €
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons.
d) Aprovació, si s’escau, programa d’actes de la Diada Nacional de Catalunya
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria corresponent, per la celebració de la
Diada Nacional de Catalunya 2016.
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven.
8. 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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