Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 6 d’octubre 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 6 d’octubre 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 15-09-2016.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
5. Acceptació subvenció Diputació de Tarragona.
6. Peticions varies.
7. Assumptes diversos.
8. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 15-09-2016.
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. 26 per un import de vuitantaset mil dos-cents vint-i-dos euros amb divuit cèntims (87.222,18 €) i que comença amb la
d’Endesa Energia, SAU, corresponent a enllumenat públic, per import de 64,49 € i
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finalitza amb la d’Hotel Diego, SL, corresponent a la dinars protocolaris, per import de
63,75 €.
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:
 AVIFOOD, SL, llicència municipal per instal·lació d’EDAR, a les parcel·les 1, 2, 3 i 4
del polígon industrial Barranc de Lledó. Exp. 59/2016.
 J. J. F. C., llicència municipal per instal·lació d’un dipòsit metàl·lic, al polígon 20
parcel·la 59. Exp. 73/2016
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. D. B., Exp. 27/2015.
 M. P. E. M., Exp. 61/2015.
 M. P. E. M.,Exp. 83/2016
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:
 R. G. A., al carrer Major núm. 152, 2n., 2a.
 A. F. Q., al carrer Major núm. 152, baixos 4a.
5. Acceptació subvenció Diputació de Tarragona.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona pel qual es
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a Programes i Activitats
de Foment Cultural. Any 2016, per import de quatre mil quatre-cents noranta-tres amb
trenta-nou cèntims (4.493,39 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de
4.493,39 €, per a Programes i Activitats Culturals 2016, concedida per la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona de data 22 de juliol de 2016.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat
atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció.
6.

Peticions varies.

a)

M. R. A.
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. R. A., 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-8122-Y 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 2017 al vehicle matrícula T8122-Y 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.
b) M. J. S.C.
Atesa la petició presentada per la Sra. M. J. S. C., en la que sol·licita el canvi de
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 491, que actualment figura a nom del Sr. G. S.
P., a favor de la peticionària 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. 491 a favor de
la peticionària, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
c)

J. P. R.
Atesa la petició presentada pel Sr. J. P. R., en la que sol·licita el canvi de titularitat del
dret funerari del nínxol núm. 848, que actualment figura a nom del Sr. A. P. G., a favor
del peticionari defunció de la titular i per ser hereu i renúncia de l’antre hereu, 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. 848 a favor del
peticionari, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.

d) M. G. C.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. M. G. C., titular del bar anomenat Ritz situat al
carrer Pompeu Fabra núm. 2, en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una
terrassa d’estiu a la vorera de l’esmentat bar Ctra. de Barcelona.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa d’estiu a la vorera de la
Ctra. de Barcelona cantonada amb el carrer Pompeu Fabra, 2, sempre i quan no dificultí
el pas de vianants, 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.
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TERCER. La liquidació de les taxes municipals corresponents.
QUART. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
7. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, segona certificació de l’obra “Arranjament del carrer Mare de
Déu de Montserrat i annexos”
Vista la Certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat i
annexos”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de cinquanta-tres mil cinccents cinquanta-sis euros amb cinquanta-cinc cèntims (53.556,55 €), 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. 2 de l’obra “Arranjament del carrer Mare de Déu de
Montserrat i annexos”, per un import de 53.556,55 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi,
SL.
b) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obres.
Atesa la necessitat de procedir a la realització de l’obra d’adecentament de camins
afectats per les pluges de principis de l’any 2015 del municipi.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a
l'article 6 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 de les obres d’adecentament de camins afectats per
les pluges de principis de l’any 2015 del municipi, per un import de 7.998,10 € IVA inclòs
amb la mercantil Transformacions Agrícoles Martí, SL.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
c) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que
l’establiment Can Llorens, SL, ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb
taules i cadires, sense disposar de la preceptiva autorització administrativa.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20.
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent a la mercantil Can
Llorens, SL.
d) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública
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Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que
l’establiment “Gelateria”, titularitat del Sr. R. T. G., ha ocupat durant el període d’estiu, la
via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva autorització
administrativa.
Per l’exposat a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20.
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar
abans esmentat.
e)

Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que
el bar “L’Aveall”, ubicat al carrer Major núm. 238 i de titularitat de la Sra. V. D. T., ha
ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la
preceptiva autorització administrativa.
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
acords:
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20.
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar
abans esmentat.

f)

Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que
l’establiment “Barranquet”, titularitat del Sr. Ll. M. F. Q., ha ocupat durant el període
d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva autorització
administrativa.
Per l’exposat a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20.
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar
abans esmentat.

g)

Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que
l’establiment dedicat a Kebab, titularitat dels Srs. M. C. A. M. i Z. I., ha ocupat durant el
període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva
autorització administrativa.
Per l’exposat a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20.
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent als titulars de
l’establiment esmentat dels Srs. M. C. A. M. i Z. I.

h)

Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que
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l’establiment anomenat “Com tu” ubicat al carrer Major núm. 39 i de titularitat del Sr. J. V.
G. T. ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense
disposar de la preceptiva autorització administrativa.
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20.
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar abans
esmentat.
i)

Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que
l’establiment anomenat “Gelateria Sant Jordi” ubicat al carrer Sant Jordi, núm. 1 i de
titularitat del Sr. R. G. S., ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i
cadires, sense disposar de la preceptiva autorització administrativa.
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20.
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar abans
esmentat.

j)

Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que
l’establiment “L’Oficina”, titularitat de la Sra. P. A. M., ha ocupat durant el període d’estiu,
la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva autorització
administrativa.
Per l’exposat a la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20.
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent a l’establiment
“L’Oficina”, titularitat de la Sra. P. A. M.

k)

Sol·licitud ingrés al Centre Obert “L’Oliveta”
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 7 de setembre de
2006 el Reglament municipal regulador del règim de funcionament del Centre Obert
“l’Oliveta”.
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 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Admetre com a usuaris/àries del Centre Obert “L’Oliveta”, durant el curs
2016/2017, amb efectes del dia 19 de setembre de 2016 amb un horari d’assistència de les
17:00 a les 19:30 hores, la relació de xiquets/es que figuren com a Annex I al present.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre Obert “L’Oliveta”.
l) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució
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Vist l’escrit presentat per la Sra. J. F. C. F., 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 J. F. C. F.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària, i a Serveis Socials.
m) Aprovació, si s’escau, contracte de lloguer
Atès que els propers dies 18, 19 i 20 de novembre està prevista la realització de la XX
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç.
Atès que per a la realització de l’esmentada fira es necessari procedir al lloguer de les
carpes per a la instal·lació dels estants expositors.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses del sector.
La Junta de Govern Local, un cop examinades les ofertes presentades, per unanimitat,
adopta els següents acords:
PRIMER. La contractació de la instal·lació i el lloguer de les carpes per a la XX Fira de
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a l’empresa FATSINI, SL, per un import total de
quinze mil cent vint euros (15.120,00 €) més la quota corresponent d’IVA.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
contracte corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la mercantil adjudicatària i a intervenció de
fons.
n) Aprovació, si s’escau, contracte de lloguer
Atès que els propers dies 18, 19, i 20 de novembre està prevista la realització de la XX
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç.
Atès que per a la realització de l’esmentada fira es necessari procedir al lloguer dels
estands expositors i la seva instal·lació.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses del sector.
La Junta de Govern Local, un cop examinades les ofertes presentades, per unanimitat,
adopta els següents acords:
PRIMER. La contractació de la instal·lació i el lloguer dels estands per a la XX Fira de
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a la mercantil FATSINI, SL, per un import de 12,00
€/m2 més la quota corresponent d’IVA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària i a intervenció de
fons.
o) Aprovació, si s’escau, contractes menors de serveis
Atès que els propers dies 18, 19, i 20 de novembre està prevista la realització de la XX
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la publicitat de la fira esmentada.
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.
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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:
PRIMER. Adjudicar la contractació del servei consistent en la publicitat de la propera fira
de l’oli d’acord amb els annexos aportats a les mercantils següents:
1. Comunicacions dels Ports, SA, per un import de 250,00 € més la quota corresponent
d’IVA inclòs.
2. Ràdio Ulldecona, SL, per un import de 200,00 € més la quota corresponent d’IVA.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
contracte corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la mercantil adjudicatària i a intervenció de
fons.
p) Aprovació, si s’escau, baixa liquidació impost sobre l’increment del valor dels
terrenys urbans errònia i liquidació directa
Comprovada la liquidació de la plusvàlua núm. 43-140-652-2016-01-002293
corresponent a la transmissió corresponent a la transmissió de l’immoble, amb
referència cadastral núm. 9001401BF8190A0005FF i situat a la carretera de Madrid
núm. 43, 5A., d’aquest municipi de Santa Bàrbara, en el que apareix a com a subjecte
passiu la mercantil Sabadell Real Estate Development, SL, quan en realitat el
transmitent de l’esmentat immoble és la mercantil Sabadell Real Estate Activos, SL.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa de la liquidació de la plusvàlua núm. 43-140-652-2016-01002293 corresponent a la transmissió l’immoble amb referència cadastral núm.
9001401BF8190A0005FF i situat a la carretera de Madrid núm. 43, 5A.,, de Santa
Bàrbara a nom de la mercantil Sabadell Real Estate Development, SL.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la liquidació de la plusvàlua corresponent a la
transmissió l’immoble amb referència cadastral núm. 9001401BF8190A0005FF i situat a
la carretera de Madrid núm. 43, 5A.,., a nom la mercantil Sabadell Real Estate Activos,
SL.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
q) Aprovació, si s’escau, ajut d’urgència social
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pels Serveis socials bàsics de
l’ajuntament de Santa Bàrbara.
Vista la valoració positiva emesa per l’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, i que consta a l’expedient com Annex I, en relació a la
sol·licitud presentada.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social,
d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i
a intervenció de fons.
r)

Aprovació, si s’escau, Programa d’actes dissabtes de Tardor “Cultutardor”
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Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Cultura, per a la realització dels
actes dissabtes de Tardor “Cultutardor” que es desenvoluparan durant els dissabtes 5 i 12
de novembre a l’Smartcentre.
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven.
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
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