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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 15 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 acctal., essent les dinou hores i trenta minuts 
del dia 15 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 acctal. de la Corporació:  Sra. Isabel Verge Caballé 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 01-09-2016. 

 

2. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 

 
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 

 
4. Acollir-nos a la Resolució TSF/1901/2016, de 27 de juliol, del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies. 
 
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 01-09-2016. 
 
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. 24 per un import de cent vint-i-
cinc mil sis-cents vint-i-cinc amb noranta-sis cèntims (125.625,95 €) i que comença amb 
la d’Orange Espagne, SAU, corresponent a telefonia juliol, per import de 746,03 € i 
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finalitza amb la de Regimovi, SL, corresponent a la primera certificació de les obres 
Remodelació del carrer Mare de Déu de Montserrat, per import de 37.298,72 €. 
 

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. G. V., llicència municipal per canvi de coberta, al carrer de la Parra núm. 32. Exp. 
68/2016. 

 
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. G. V., Exp. 81/2015. 
 P. F. Q., Exp. 13/2016. 
 J. E. F., Exp. 14/2016 
 Á. D. B., Exp. 28/2016. 
 

4. Acollir-nos a la Resolució TSF/1901/2016, de 27 de juliol, del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Vista la Resolució TSF/1901/2016, de 27 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a 
la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens 
locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l’any 2016. 
Atès que la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha elaborat el 
projecte “EMPODERA’T”. 
Vist l’expedient instruït per la Regidoria de Joventut d’aquest Ajuntament, per a la 
sol·licitud de subvenció per al projecte “EMPODERA’T”, que respon a la necessitat de 
continuar amb els projectes de participació dels anys anteriors, implicant a més joves per 
tal que entrin a formar part de la cultura participativa que el Grup Joventut ha engegat al 
municipi. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER: Aprovar el projecte “EMPODERA’T” presentat per un import de 52.079,34 €. 
SEGON: Acollir-nos a la Resolució TSF/1901/2016, de 27 de juliol, del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, sol·licitant una subvenció de  28.643,64 €. 
TERCER: Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura de la 
documentació necessària per a l’efectivitat del present acord. 
 

5. Peticions varies. 
 

a) Jordi Accensi, SL 
 
Atesa  la petició presentada pel Sr. Jordi Accensi Armengol, en nom i representació de la 
mercantil Jordi Accensi, SL, en que sol·licita que sigui donada de baixa l’activitat 
d’obrador d’elaboració de pastissets situada al carrer Hostal dels Frares núm. 13, amb 
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efectes de l’1 de setembre de 2016 per ser la data en que l’esmentada activitat ha estat 
tancada al públic. 
Vist l’informe emès pel Tècnic d’activitats en el que es constata que l’esmentat locutori 
telefònic, en l’actualitat no desenvolupa la seva activitat en el local abans esmentat, la 
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Donar de baixa amb efectes de l’1 de setembre de 2016, l’activitat que es venia 
desenvolupant en el local comercial del carrer Hostal dels Frares núm. 13. 
SEGON. Comunicar a la peticionària que cas que l’esmentada activitat es traspassi 
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 de prevenció i control ambiental de les activitats, i el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la peticionària.  
 

b) G. S. A. 
 
Vist el recurs de reposició presentat per la Sra. G. S. A., en el que exposa que per acord 
de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 17-09-2015, es va acceptar la 
renúncia presentada per la titular de la concessió administrativa per a l’ús privatiu del 
domini públic per a l’explotació del quiosc de propietat municipal, per la qual cosa 
sol·licita que s’anul·li el rebut de taxes i preus públic  referent a la recollida 
d’escombreries  corresponent  a l’activitat de quiosc, ja que durant l’exercici 2016 no s’ha 
dut a terme l’activitat esmentada. 
La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar l’anul·lació del rebut corresponent a la recollida d’escombraries de 
l’activitat de quiosc. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Base Gestió d’Ingressos Locals, i a la 
peticionària. 
 

c) R. S. M. V. 
 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R. S. M. V., 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-7992-AF 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 2015 al vehicle matrícula T-
7992-AF 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. 

 
6. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, relació Plusvàlues 

 



 

4 

 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al 
primer trimestre de l’any 2016, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 3.432,20 €. 
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 464,99 €. 
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació 
aprovada. 
 

b) Aprovació, si s’escau, adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al projecte 
“Montsià Actiu 2016-2017”. 
 
Atès que en data 16 de març de 2016, les entitats locals de la comarca, empreses privades i 
la comunitat educativa van signar l’Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica i 
l’Ocupació.  Aquest Acord és un compromís de cooperació de les entitats per impulsar 
conjuntament una estratègia territorial innovadora i un nou model de governança de les 
polítiques de desenvolupament econòmic.  A més, és reconeix a Montsià Actiu com a oficina 
tècnica de l’Acord. 
Vista l’Ordre TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2016, per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local,  entre els quals es troba el Projecte “Treball a les 7 comarques”. 
Atès que els Ajuntaments de la comarca del Montsià, han participat activament i coneixen les 
accions que s’han desenvolupat en el marc de Montsià Actiu durant els últims anys. 
Atès que Montsià Actiu té com a objectiu general dinamitzar l’activitat econòmica mitjançant 
la potenciació dels recursos endògens i la cooperació dels agents socials i econòmics, per 
millorar la qualitat de vida i benestar de la població local. 
Atenent que l’adhesió al projecte Montsià Actiu 2016-2017 no suposarà cap cost econòmic 
per als Ajuntaments.  
Per tot l’exposat a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al projecte “Montsià Actiu 2016-2017” 
SEGON. Nomenar com a tècnic per a participar en al xarxa tècnica del projecte al Sr. Eduard 
Roldan Ventura. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents necessaris per 
a l’efectivitat dels presents acords. 
QUART. Traslladar del present acord al Consell Comarcal del Montsià. 

 
c)   Aprovació, si s’escau, atorgament de subvenció als usuaris del Centre de dia 

 
Atenent que la Junta de Govern Local en sessió del dia 17 de març de va aprovar les 
Bases Específiques reguladores per a la concessió de subvencions als usuaris del 
Centre de Dia de Santa Bàrbara. 
Atès que l'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts i subvencions 
econòmiques, que atorga l'Ajuntament de Santa Bàrbara als usuaris que van ingressar 
en el Centre de dia de Santa Bàrbara amb anterioritat al dia 18 de maig de 2015. 
Atenent que el procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramita en règim 
de concurrència competitiva. 
Vistes les sol·licituds presentades i vist l’informe de Secretaria emès al respecte. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
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PRIMER. Concedir la subvenció als usuaris del Centre de Dia de Santa Bàrbara, que es 
relacionen a continuació: 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGON. Donar trasllat del present acord  als beneficiaris i a intervenció de fons. 
 

d)   Sol·licitud, si s’escau, atorgament subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya 
 

Atenent els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d'atur, tot i 
haver obtingut una titulació reglada o laboral que l'habilita per accedir al mercat de 
treball, constitueixen una preocupació social àmpliament compartida per la societat 
catalana i pel Govern de la Generalitat, que l'ha assumit com una de les prioritats de 
l'acció de govern. 
En aquest context, l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació 
en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, 
estableix la col·laboració amb els ajuntaments i el consells comarcals de Catalunya i les 
entitats sense ànim de lucre constituïdes i amb centre de treball a Catalunya, perquè 
persones joves amb titulació reglada i/o titulació laboral siguin contractades i prestin els 
seus serveis sota la modalitat contractual de pràctiques, durant un període de sis mesos 
a jornada completa, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de 
les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral. 
Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al 
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la 
Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons 
Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del 
Consell (DOUE L 347/320, de 20.12.2013) 
Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de 
desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament 
(CE) núm. 1081/2006 del Consell (DOUE L347/470, de 20.12.2013); 
Vist el Reglament Delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, 
que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes 
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al 
Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons 
Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de 

 J. M. R. 1.078,00 € 

 J. P. C. 1.158,60 €  

 L. S. A. 2.335,17 €  

 F. V. M. 1.976,76 €  

 D. V. S. 1.210,46 €  

 J. M. D. A. 3.102,64 € 

 J. B. C. 2.081,91 €  

 J. J. B. A. 908,34 €  

 J. A. F. 1.817,58 € 
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Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 
1083/2006 del Consell (DOUE L 138/5, de 13.5.2014); 
Vist el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 
2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm.1303/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, relatives a les modalitats de transferència i gestió 
de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre el instruments 
financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de 
les operacions i el sistema per al registre i emmagatzematge de les dades (DOUE L 
223/7, de 29.7.2014);  
Atès que el Pla Nacional d'Implantació de la Garantia Juvenil, determina que, amb 
l'objectiu d'implementar els sistemes de Garantia Juvenil, Espanya posarà en marxa un 
Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) en el marc del Fons Social Europeu per 
al període de programació 2014-2020;  
Vist el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. 
CCI2014ES05M9OP001, aprovat per Decisió d'execució de la CE de 12 de desembre 
de 2014;  
Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l'eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil i el procediment d'inscripció entre d'altres mesures, modificada per la 
Llei 25/2015, de 28 de juliol (BOE núm.252, de 17.10.2014) 
Vist l'Acord GOV/76/2015, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Programa d'Ocupació 
Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el Pla d'actuació per al 2015;  
Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
publica i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014); 
Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 6914 de 16.07.2015); i el Decret 71/2015, 
de 12 de maig, de reestructuració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; 
Vista la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015 (DOGC núm. 6830 de 13.03.2015); 
Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris 
d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, 
mentre no entrin en vigor els del 2016; 
A aquesta Resolució li és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 176, de 25.6.2006), i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 
(DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); 
Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat 
prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de 
les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar  al Servei d’Ocupació de Catalunya una subvenció destinada a 
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de garantia 
Juvenil a Catalunya. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents necessaris 
per l’efectivitat del present acord. 
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e) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona.  
 

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar les Bases 
específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de 
subvencions dels centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 
2015-2016. 
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció a centres de primer cicle d’educció 
infantil de titularitat municipal pel curs 2015-2016, a la Diputació de Tarragona. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció dins el del 
procediment per a la concessió de subvencions dels centres de primer cicle d’educació 
infantil de titularitat municipal. Curs 2015-2016, per al manteniment de la llar d’infants Les 
Beceroles, per un import de 19.915,00 €. 
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la 
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords. 
 

f) Aprovació, si s’escau, pagament Conveni d’estris Casa – Museu Àngel Fibla 2016 
 
Atès que en data dinou d’abril de 2000 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’ajuntament de Santa Bàrbara i el senyor Àngel Fibla Bel, propietari d’una col·lecció d’estris 
laborals i de la llar, mitjançant el qual el Sr. Fibla Bel obrirà al públic la col·lecció abans 
esmentada en determinades ocasions, per tal de donar coneixement de les tradicions i 
costums del municipi. 
Atès que la clàusula segona del conveni signat estableix que l’ajuntament de Santa Bàrbara 
abonarà a l’altra part, en concepte d’indemnització per l’obertura al públic de l’Exposició la 
quantitat de 860,00 €, actualitzades segons l’IPC interanual. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Abonar al senyor Àngel Fibla Bel la quantitat de 860,00 €, en concepte 
d’indemnització per l’obertura al públic de l’Exposició d’estris, corresponent a l’anualitat 2016. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al Sr. Àngel Fibla Bel i a intervenció de fons. 
 

g) Aprovació, si s’escau, baixa rebuts i Liquidació directa 
 

Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent a l’exercici 2016 de l’immoble situat 
a la Carretera Tortosa-Ulldecona, d’aquest municipi de Santa Bàrbara, en el que apareix 
a com a subjecte passiu la mercantil Estació de Serveis Barranc de Lledó, SL, quan en 
realitat l’esmentat immoble és propietat de la mercantil CEPSA Comercial Petroleo, SA, 
domiciliada a Madrid, Paseo de la Castellana – Torre CEPSA núm. 259 A. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis de l’exercici 2016 corresponent a la taxa 
per conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici 
situat a la Carretera Tortosa-Ulldecona d’aquest municipi de Santa Bàrbara a nom de la 
mercantil Estació de Serveis Barranc de Lledó, SL. 
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat a la Carretera Tortosa-Ulldecona 
d’aquest municipi de Santa Bàrbara corresponent a l’exercici 2016 a nom la mercantil 
CEPSA Comercial Petroleo, SA. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 
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h) Aprovació, si s’escau, adhesió al conveni marc d’adhesió, col·laboració i 
cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics 
d’atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments 
bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de 
pobresa energètica, signat per l’Agència Catalana del Consum, el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Atès que el passat 18 de juliol de 2016, l’Agència Catalana del Consum, el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya van signar el CONVENI MARC D’ADHESIÓ, 
COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ AMB ENTITATS LOCALS, EN RELACIÓ AMB 
ACTUACIONS DELS SEUS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL DESTINADES A 
LA CANCEL·LACIÓ DE DEUTES PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS D’AIGUA, LLUM 
I GAS DE PERSONES FÍSIQUES I UNITATS FAMILIARS EN SITUACIÓ DE POBRESA 
ENERGÈTICA. 
 
Atenent que l’objecte d’aquest conveni és establir un Fons d’ajuts de 3.853.335, 80 € per 
a afectats de pobresa energètica que es distribuirà entre els ajuntaments i consells 
comarcals adherits al conveni pel reemborsament de la despesa efectuada pels ens 
locals durant l’any 2015 i, a la cancel·lació del deute de subministraments de serveis 
bàsics de les persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial. 
Atenent que els Ens locals que disposin de serveis bàsics d’atenció social o bé els 
Consells  Comarcals, poden presentar les sol·licituds d’adhesió al conveni esmentat. 
Per tot l’exposat es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara al conveni marc d’adhesió, 
col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus 
serveis bàsics d’atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per 
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en 
situació de pobresa energètica, signat per l’Agència Catalana del Consum, el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós, per a la signatura dels 
documents necessaris per l’efectivitat de l’acord aprovat. 
 

i) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atesa la necessitat de disposar del servei de recaptació de la taxa pel servei del mercat 
ambulant. 
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 contractació del servei de recaptació de la taxa pel servei del mercat 
ambulant, amb el Sr. Òscar Reverté Margalef per un preu fix de 290,40 € inclòs. 
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SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

7. 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 minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 


