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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 20 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 20 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 
 

 També assisteixen:  Sra. Laia Pla 
        Sr. Joan Abella Calduch 
 

Secretària acctal. de la Corporació:  Sra. Isabel Verge Caballé 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 06-10-2016. 

 

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. Aprovació, si s’escau, primera certificació de les obres “Remodelació de l’edifici de 

l’Ajuntament  - 1a Fase”. 
 
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 06-10-2016. 
 
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat. 
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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. 27 per un import cent dinou mil 
trenta-un euros amb setanta-tres cèntims (119.031,73 €) i que comença amb la de 
Televisió Teveon Ebre, SL, corresponent a contracte prestació de serveis, per import de 
1.210,00 € i finalitza amb la de Gestión, Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, 
SL, corresponent a la 1a certificació de les obres “Remodelació de l’edifici de 
l’Ajuntament – 1a fase”, per import de 25.650,55 €. 
 

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: 

 

 A .R. M., llicència municipal per substitució de sostre de coberta lleugera, al carrer 
Ametller núm. 75. Exp. 78/2016. 

 Endesa Distribución Eléctrica, SLU, llicència municipal per instal·lació de xarxa BT 
soterrada, al Passeig de les Quatre Carreteres núm. 68. (abans Carretera de 
Barcelona, 42). Exp. 79/2016 

 
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: 
 
 T. M. C., Exp. 65/2016. 
 

4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram 
 
 No n’hi ha. 

 
5. Aprovació, si s’escau, primera certificació de les obres “Remodelació de l’edifici de 

l’Ajuntament  - 1a Fase”. 
 
Vista la Certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament  - 1a Fase”, 
presentada per la direcció de l’obra, per un import de vint-i-cinc mil sis-cents cinquanta 
euros amb cinquanta-cinc cèntims (25.650,55 €), 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. 1 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament  
- 1a Fase”, per un import de 25.650,55 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Gestión 
Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, SA. 
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6. Peticions varies. 
 

a) Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa Bàrbara 
 
Vista la petició presentada pel President de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de 
Santa Bàrbara, en la que exposa que han de procedir a l’adquisició d’un equip informàtic 
per a la secretaria, sol·liciten un ajut extraordinari per ajudar a sufragar les despeses que 
ocasionarà la compra de l’equip abans esmentat. 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una aportació econòmica de 200,00 € a l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Santa Bàrbara, per ajudar a sufragar les despeses ocasionades per 
l’adquisició de l’equip informàtic esmentat. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la beneficiària i a intervenció de fons. 

 
7. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, Projecte tècnic per l’execució de les obres “Remodelació 

de l’edifici de l’Ajuntament  - 2a Fase” 
 
Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Remodelació de l’edifici de 
l’Ajuntament  - 2a Fase”, redactat pel despatx d’Arquitectura Andreu Queral Moliné, 
SLPU, amb un pressupost d’execució per contracta de 59.892,79 €. 
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
La  Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres 
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament  - 2a Fase”, redactat pel despatx d’Arquitectura 
Andreu Queral Moliné, SLPU, amb un pressupost d’execució per contracta de 59.892,79 
€. 
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de 
trenta dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per 
oportunes, mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis 
de la Corporació. 
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap 
al·legació o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat. 
 

b) Aprovació, si s’escau, aportació Premi IES “Les Planes” 
 
Atenent que en la intenció de fomentar l’estudi i el treball i amb la finalitat de premiar la 
dedicació i l’esforç dels estudiants de l’IES Les Planes, els Ajuntaments de Santa Bàrbara, 
La Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge i Freginals van acordar instituir el premi 
beca Les Planes amb una dotació anual de 600,00 €. 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 17 de juny de 2004, va aprovar la 
institució del premi beca Les Planes, amb una aportació per part d’aquest Ajuntament de 
Santa Bàrbara de 300,00 € anuals. 
Atès que en l’edició del passat curs 2015-2016  l’acte d’atorgament del premi tindrà lloc 
a la localitat de Santa Bàrbara. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica al Premi Beca IES “Les Planes” de l’ajuntament 
de Santa Bàrbara per al curs 2015-2016 de 300,00 €. 
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SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció de l’IES “Les Planes”. 
 

c) 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. 
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: 
M. J. C. S., amb DNI núm. 40911*** 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal. 

 
d) 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 “Mika’s”, titularitat del Sr. J. E. G. Ll., 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. 

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

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 
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