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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 1 de desembre 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 1 de desembre 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 17-11-2016. 

 

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, si s’escau, subvenció de la Direcció General de Joventut del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies. 
 

6. Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona. 
 

7. Peticions varies. 
 
8. Assumptes diversos. 

 
9. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 17-11-2016. 
 
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. 32 per un import seixanta-nou 
mil nou-cents quaranta-quatre euros amb setze cèntims (69.944,16 €) i que comença 
amb la de Telefónica de España, SAU, corresponent a telèfons, per import de 18,95 € i 
finalitza amb la de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, corresponent a 
despeses de correu, per import de 3,80 €. 
 

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. J. V. V., llicència municipal per rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, 
al carrer Cervantes núm. 38. Exp. 58/2016. 

 
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: 
 
 M. M. L., Exp. 26/2014. 
 M. L.R. M., Exp. 71/2016. 
 
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat, la devolució de la fiança per runes a les següents llicències d’obres: 
 
 M. P. E. M., Exp. 83/2015 
 

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:  
 
 E. M. R., al carrer  Major núm. 152, 2n., 4a. 
 S. B. M., al carrer Camí de Solsó núm. 2 bloc A 4a.  
 J. Ll. A., al carrer de la Rosa núm. 22 B. 

 
5. Acceptació, si s’escau, subvenció de la Direcció General de Joventut del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 

Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara, va sol·licitar a l’empara de la convocatòria 
oberta mitjançant la Resolució TSF/200/2016, de 18 de juliol, i 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. 
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Atès que per Resolució provisional s’ha atorgat a aquest ajuntament una subvenció per 
un import total de 10.200,00 €, per a la realització del projecte següent: 
 
Expedient: 419/2016 Empoder’t.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
Acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Joventut del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies per a la realització del projecte d’activitats adreçades 
a persones joves abans esmentat. 
 

6. Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona. 
 

Vist l’acord adoptat pel Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona pel qual es concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a la 
realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat 
convocatòria 2016: 

 XX Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç i XIX Jornades gastronòmiques, per 
import de tretze mil tres-cents noranta-nou euros amb setanta cèntims (13.399,70 €). 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel Consell Rector del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona, pels següents conceptes: 
XX Fira de l’oli novell, i XIX Jornades gastronòmiques, per import de tretze mil tres-cents 
noranta-nou euros amb setanta cèntims (13.399,70 €). 
Concedides pel Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 
data 9 de novembre 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. 
 

7. Peticions varies. 
 

a) President del Club de Futbol Santa Bàrbara 
 
Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que 
exposa que a l’igual que anys anteriors durant el cap de setmana de la realització de la 
Fira de l’Oli Novell, el club que presideix va col·laborar amb la realització durant els dies 
19 i 20 de novembre, amb següents  partits de futbol: 
 Categoria Aleví entre el CF Santa Bàrbara i l’Ametlla de Mar, SCERB 
 Categoria Benjamí entre el CF Santa Bàrbara i el CD Alcanar Blau 
 Categoria Prebenjamí entre el CF Santa Bàrbara i l’United Vinaròs Blanch 
 Categoria Femení entre el CF Santa Bàrbara i el Gandesa, CFA 
 Categoria Infantil entre el CF Santa Bàrbara i l’Aldeana, UE 
 Categoria 3a catalana entre el CF Santa Bàrbara i el Perelló, CF 
 
Per la qual cosa sol·liciten l’abonament de l’import de la taquilla i les despeses vàries. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Abonar l’import de 300,00 € corresponents a la taquilla i a les despeses vàries. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i 
a intervenció de fons. 
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b) M. E. M. 
 

Vista la petició presentada per la Sra. M. E. M., en la que exposa que és titular d’una 
targeta d’aparcament  per a persones amb disminució per mobilitat reduïda i que d’acord 
amb el de disposa l’article 5.d) del Decret 97/202, de 5 de març, sobre la targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el 
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, sol·licita la reserva d’una plaça 
d’aparcament en front del seu domicili, per mitjà d’una senyal grafiada de forma 
horitzontal, que reprodueixi el símbol d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament 
per a persones amb disminució. 
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat 
acorda: 
PRIMER. Encarregar al cap de la brigada que pinte la reserva d’una plaça d’aparcament 
en front del domicili del sol·licitant, per mitjà d’una senyal grafiada de forma horitzontal, 
que reprodueixi el símbol d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a l’encarregat de la brigada 
municipal. 

 
c) O. R. C. 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. O. R. C., 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 dels vehicles de la seva 
propietat, matrícules M-3569-MG i M-7040-BX, 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 als vehicles matrícules 
M-3569-MG i M-7040-BX , 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. 
 

d) L. R. B. 
 

Atesa la petició presentada pel Sr. L. R. B., en la que sol·licita el canvi de titularitat del 
dret funerari del  nínxol núm. 1175, que actualment figura a nom del Sr. M. R. R., a favor 
del peticionari per defunció del titular i renúncia de l’altre 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. 1175 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. 
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e) J. R. B. 
 

Atesa la petició presentada pel Sr. J. R. B., en la que sol·licita el canvi de titularitat del 
dret funerari del  nínxol núm. 707, que actualment figura a nom del Sr. M. R. R., a favor 
del peticionari per defunció del titular i renúncia de l’altre 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. 707 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. 

 
f) T. A. C. 

 
Atesa la petició presentada per la Sra. T. A. C., en la que sol·licita el canvi de titularitat del 
dret funerari del  nínxol núm. 644, que actualment figura a nom de la peticionària, a favor 
del seu nét el Sr. P. R. M., per renúncia de la titular actual, 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. 644 a favor del  
Sr. P. R. M., i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 
g) President de l’Associació de Jubilats de Santa Bàrbara 
 

Vist l’escrit presentat pel President de l’Associació de Jubilats de Santa Bàrbara, en el 
que exposa que durant les passades Festes Majors van organitzar l’acte d’Homenatge a 
la gent gran del poble, per la qual cosa demanen una ajut econòmic per fer front a les 
despeses que va ocasionar l’organització de l’acte esmentat. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 1.000,00 € per ajudar a fer front a les 
despeses d’organització de l’acte d’Homenatge a la gent gran del poble durant les 
passades festes majors. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a la peticionària. 
 

h) A. Q. M. 
 

Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. A. Q. M. contra l’acte pel qual s’aprova la 
compensació de deutes aprovada en sessió duta a terme per la Junta de Govern Local en 
data 17/11/2016, donat que la compensació es va efectuar entre el deute que el recurrent 
manté amb la hisenda pública com a persona física i el deute que l’ajuntament manté 
amb la persona jurídica Andreu Queral Moliné, SLU.  
La Junta de Govern Local un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat 
acorda: 
PRIMER. Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 
data 17/11/2016 de compensació de deutes. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al recurrent i a intervenció de fons. 
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8. Assumptes diversos. 
 

a) Aprovació, si s’escau, quarta certificació de l’obra “Arranjament del carrer Mare de 

Déu de Montserrat i annexos” 

Vista la Certificació núm. 4 de l’obra “Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat i 
annexos”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de dinou mil sis-cents 
noranta-dos euros amb noranta-sis cèntims (19.692,96 €), 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. 4 de l’obra “Arranjament del carrer Mare de Déu de 
Montserrat i annexos”, per un import de 19.692,96 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi, 
SL. 

 
b) 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 del Sr. L. J. 
O. G. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a Serveis Socials. 
 

c) Aprovació, si s’escau, Pla de seguretat i salut per l’execució de l’obra  
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 2a Fase”. 
 
Atesa la necessitat de disposar del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra 
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 2a Fase”. 
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 el següent acord: 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’adjudicatària de l’obra. 
 

d) Aprovació, si s’escau, bonificacions tributàries 
 

Atès que durant els dies 19, 20 i 21 de novembre es va dur a terme la XX edició de la Fira 
de l’Oli Novell, els cítrics i el Comerç. 
Atenent el de disposa l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb barraques, casetes de venda, espectacles, 
atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic, en el que s’estableix que s’aplicarà una bonificació 
del 5% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli a aquells subjectes passius que de 
forma ininterrompuda i continuada durant més de cinc anys, hagin participat a la Fira de 
l’Oli. A partir del desè any, la bonificació serà del 10%. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
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PRIMER. Aplicar una bonificació del 5% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli  
aquells subjectes passius que de forma ininterrompuda i continuada durant més de cinc 
anys han participat a la Fira de l’Oli i que figuren a l’Annex I. 
SEGON. Aplicar una bonificació del 10% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli  
aquells subjectes passius que de forma ininterrompuda i continuada durant més de deu 
anys han participat a la Fira de l’Oli que figuren a l’Annex II. 
TERCER. Donar trasllat a intervenció de fons i als beneficiaris. 
 

e) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 
 

Presentada la proposta per la Sra. Regidora de Fires, d’aportació econòmica a la Unió 
Ciclista Santa Bàrbara, per la seva col·laboració  en la realització de la Marxa ciclista amb 
BTT Fira de l’Oli, dins els diversos actes que es van dur a terme en la passada Fira de 
l’Oli Novell, els Cítrics i el Comerç. 
La Junta de Govern Local, un cop examinada la proposta presentada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 166,63 € a la Unió Ciclista Santa Bàrbara, en 
concepte d’assegurança per l’organització de la marxa ciclista esmentada dins els actes 
de la Fira de l’Oli Novell, els Cítrics i el Comerç. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Unió Ciclista Santa Bàrbara, i a intervenció 
de fons. 

 
9. 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 


