Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 3 de novembre 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 3 de novembre 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

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 20-10-2016.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Acceptació, si s’escau, subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya.
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 20-10-2016.
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. 29 per un import mil tres euros
amb seixanta-dos cèntims (1.003,62 €) i que comença amb la de Plana Bike, SL,
corresponent a revisió ciclomotor, per import de 33,95 € i finalitza amb la de Sociedad
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Estatal de Correos y Telegráfos, SA, corresponent a segells octubre, per import de 15,55
€.
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:
 Industrias Ralda, SA, llicència municipal per construcció de cobert per ampliació de
nau industrial, al polígon 21 parcel·la 22 (carretera Ulldecona-Tortosa, s/n). Exp.
52/2016.
 J. V. C., llicència municipal per reforma amb modificació d’estructura, al Passeig de
la Generalitat núm. 67. Exp. 64/2016.
 A. Q. M., llicència municipal per legalització d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, al
carrer Major núm. 46. Exp. 77/2016.
4. Acceptació, si s’escau, subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Vista la Resolució d’atorgament de la subvenció d’acord amb la Resolució
TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons la qual es concedeix a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció de 55.000,00 € per a la realització de 5
contractes de treball en pràctiques.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per
import de 55.000,00 €, per a la realització de 5 contractes de treball en pràctiques,
concedida per Resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya.
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.
5. Peticions varies.
a) A. L. L.
Vista la petició formulada per la Sra. A. L. L. en la que sol·licita la devolució de la garantia
definitiva constituïda en motiu de l’adjudicació de la llicència per a l’ús privatiu del domini
públic concretat en el bar de les Piscines municipals per import de 900,000 euros.
Atenent que la interessada ha manifestat la seva voluntat de no continuar explotant la
instal·lació, la qual cosa ha d’interpretar-se, com la renúncia que comporta l’extinció de la
llicència d’acord amb la clàusula XIX del plec de condicions regulador de la llicència
indicada.
Atenent que la clàusula XI del plec estableix l’import de la garantia definitiva, la qual ha de
ser retornada un cop la llicència s’hagi extingit.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la renúncia a la llicència per a l’ús privatiu del domini públic concretat
en el bar de les Piscines municipals formulada per l’adjudicatària.
SEGON. Aprovar la devolució de la garantia definitiva constituïda amb motiu de
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l’adjudicació de la llicència.
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la peticionària.
b) A. D. B.
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. A. D. B., en nom i representació de la Sra.
M. C. M. S., anterior propietària de la finca rústica situada al Pol. 6 parc. 48, Quarter Est
d’aquest municipi, en el que exposa que en la finca abans esmentada hi consta un
habitatge, i en el que sol·licita la devolució de l’import corresponent a la taxa de recollida
de brossa urbana de l’exercici 2016, ja que, actualment en l’esmentat habitatge no hi
figura ningú empadronat de forma continua.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. La devolució de 105,00 € i l’excepció per als anys posteriors de la taxa de
recollida de brossa urbana de l’edifici situat al Pol. 6 parc. 48, mentre no canvien les
circumstàncies al·legades. Sempre i quan en el moment de la devolució aporti el rebut
original.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
c) M. L. V. C.
Atesa la petició presentada per la Sra. M. L. V. C., en la que sol·licita el canvi de
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 105, que actualment figura a nom de la Sra. P.
M. C. C., per defunció de la titular i per renúncia dels hereus universals, a favor del Sr. A.
V. V. 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. 105 a favor del
Sr. A. V. V., 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.
d) M. V. B.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. M. V. B., 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-7014-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 2015 al vehicle matrícula T7014-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.
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6. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, segona certificació de les obres “Remodelació de l’edifici
de l’Ajuntament - 1a Fase”.
Vista la Certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament - 1a
Fase”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de seixanta-tres mil cinc-cents
seixanta-nou euros amb vuitanta-set cèntims (63.569,87 €), 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 “Remodelació de l’edifici de
l’Ajuntament - 1a Fase”, per un import de 63.569,87 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Gestión
Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, SA.

b) Aprovació, si s’escau, tercera certificació de l’obra “Arranjament del carrer Mare
de Déu de Montserrat i annexos”
Vista la Certificació núm. 3 de l’obra “Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat
i annexos”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de vint-i-vuit mil norantaun euros amb trenta-cinc cèntims (28.091,35 €), 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. 3 de l’obra “Arranjament del carrer Mare de Déu
de Montserrat i annexos”, per un import de 28.091,35 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi,
SL.
c)

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 d’un
grup electrogen 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 d’un grup electrogen per a la XIX
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a la mercantil Electrogrup Generadores y
Grúas Miralles, SL, per un import de 975,00 € més la quota corresponent d’IVA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària i a intervenció de
fons.

d) 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.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la publicitat de la fira esmentada.
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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:
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. Ràdio Tele-Taxi FM de Radiodifusión, SA, per un import de 250,00 € més la quota
corresponent d’IVA.
2. Promotora Mediterránea de Informaciones y Comunicaciones, SA, per un import de
1.100 € més la quota corresponent d’IVA inclòs.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
contracte corresponent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a les mercantils adjudicatàries i a intervenció
de fons.
e)

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 d’un
sistema de megafonia i la seva instal·lació.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses del sector.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, un cop examinades les ofertes presentades,
per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. La contractació de la instal·lació i el lloguer d’un sistema de megafonia i la
seva instal·lació per a la XX Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a la mercantil
Plataforma-pro, SCP, per un import total de 6.319,83 € IVA inclòs.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària i a intervenció de
fons.

f)

Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, per a la realització de
pràctiques externes
Atès que la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, ha proposat la signatura d’un
conveni de col·laboració entre l’esmentada Universitat i l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
per tal que els alumnes de l’esmentada Universitat puguin desenvolupar d’un programa
de pràctiques externes a l’ajuntament de Santa Bàrbara.
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la
possibilitat de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres
administracions públiques o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al
municipi.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
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PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I
de Castelló de la Plana i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per tal que els alumnes de
l’esmentada Universitat pugui desenvolupar d’un programa de pràctiques externes a
l’ajuntament de Santa Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Universitat Jaume I de Castelló de la
Plana.
g) Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i l’Institut de l’Ebre de Tortosa, per a la realització de pràctiques externes
Atès que l’Institut de l’Ebre de Tortosa, ha proposat la signatura d’un conveni de
col·laboració entre l’esmentat Institut i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per tal que els
alumnes de l’esmentat institut puguin desenvolupar d’un programa de pràctiques
externes a l’ajuntament de Santa Bàrbara.
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la
possibilitat de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres
administracions públiques o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al
municipi.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Institut de l’Ebre de
Tortosa i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per tal que els alumnes de l’esmentat institut
pugui desenvolupar d’un programa de pràctiques externes a l’ajuntament de Santa
Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Institut de l’Ebre de Tortosa.
h) Aprovació, si s’escau, compensació de deute
Atenent que la Sra. A. L. L. és deutora de la hisenda pública pels conceptes següents:
Cànon explotació Bar Piscines municipals 2015, per un import total de 350,00 €
Cànon explotació Bar Piscines municipals 2016, per un import total de 350,00 €
Anunci programa de festes majors 2016, per un import total de 30,00 €
Atenent que els deutes tributaris anteriors han estat degudament liquidats i notificats,
essent ferms els actes administratius, i per tant els deutes executius.
Atenent que l’Ajuntament té pendent de retornar a la Sra. A. L. L. la fiança dipositada
per l’adjudicació de l’explotació del bar Piscines Municipals, per un import pendent de
900,00 €
Atenent el que disposen els articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació
aprovat per RD 1684/1990, de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb la Sra.
A. L. L., per la quantitat equivalent del deute mantingut per la Sra. A. L. L. amb la
hisenda municipal, per un import de 900,00 € restant un crèdit a favor de la Sra. A. L. L.,
de 170,00 €
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada.
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i)

AVIFOOD, SL
Vist l’expedient incoat a petició de la mercantil AVIFOOD, SL, pel qual es sol·licita a
aquesta Alcaldia llicència municipal d’obres per a la instal·lació de canonada d’aigües
depurades al polígon industrial Barranc de Lledó, d’aquest terme municipal, segons
projecte tècnic redactat per l’enginyer agrònom F. Xavier Luján Egea.
Vist l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal segons el qual les obres a realitzar
compleixen amb la normativa urbanística del municipi, procedint l’obtenció de la llicència
d’obres sol·licitada, previ informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Informar favorablement la petició presentada per la mercantil AVIFOOD, SL
per a la instal·lació d’una canonada d’aigües depurades en indústria per a l’aprofitament
de restes procedents d’escorxadors d’aviram al polígon industrial Barranc de Lledó,
d’aquest terme municipal.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.

j)

Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la pòlissa d’assegurança per a la
realització de la XX Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç.
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.
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 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 d’assegurança per a la realització de la XX Fira
de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, per un import de 907,23 €, amb la mercantil Reale
Seguros Generales, SA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària 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-cinc minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Alfred Blanch Farnós
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