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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

 ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 15 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 15 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:  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 01-12-2016. 

 

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 del Consell Comarcal del Montsià. 

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

 
7. Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i 

els Ajuntaments de la comarca del Montsià per l’execució del projecte Montsià Actiu 
2017. 

 
8. Peticions varies. 
 
9. Assumptes diversos. 

 
10. Torn obert de paraula. 
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Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 01-12-2016. 
 
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. 33 per un import setanta-dos 
mil vuit-cents trenta-quatre euros amb noranta-tres cèntims (72.834,93 €) i que comença 
amb la de Ebretic Enginyeria, SL, corresponent a internet Smartcentre desembre, per 
import de 36,30 € i finalitza amb la de Regimovi, SL, corresponent a la quarta certificació 
de les obres “Remodelació del carrer Mare de Déu de Montserrat”, per import de 
19.692,96 €. 
 

3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres 
 
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: 
 
 Industrias Ralda, SA. Exp. 80/2015. 
 

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:  
 
 Fragadis, SL, al Passeig de les quatre carreteres núm. 68 

 
5. Acceptació, si s’escau, subvenció del Consell Comarcal del Montsià. 
 

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern del Consell Comarcal del Montsià, pel qual es 
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a l’impuls de projectes i 
activitats d’interès públic i/o utilitat social d’àmbit comarcal i activitats educatives, 
convocatòria 2016, per un import de dos mil nou-cents setanta-dos euros amb quaranta-
sis cèntims (2.972,46 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del Montsià, per import 
de 2.972,46 €, per al sosteniment del funcionament de l’Escola de Música de titularitat 
municipal, per a l’any 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. 
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6. Acceptació, si s’escau, subvenció de la 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 destinada a les Escoles de 
Música de titularitat i gestió municipal, pel curs 2015-2016, per import de sis mil nou-
cents setze euros amb noranta-cinc cèntims (6.916,95 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
6.916,95 €, en concepte d’Escoles de Música de titularitat i gestió municipal, pel curs 
2015-2016, concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 
adoptat en sessió de data 17 de juny de 2015. 
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. Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Montsià i els Ajuntaments de la comarca del Montsià per l’execució del projecte 
Montsià Actiu 2017. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu moment va seleccionar 7 
comarques catalanes que es caracteritzen per tenir un menor dinamisme econòmic o 
especialment despoblades del territori català i que son l’Anoia, El Baix Ebre, El Montsià, 
el Pallars Jussà, la Ribera d ‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta. 
Atès que en aquest marc, el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de 
contribuir a l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú 
donar suport a les entitats locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, en 
el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, d’un conjunt d’accions en l’àmbit de 
l’ocupació i del desenvolupament local. 
Vist que el Consell Comarcal del Montsià, conjuntament amb la resta d’entitats locals de 
la comarca del Montsià i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, 
impulsen des de l’any 2011 el projecte Montsià Actiu, en el marc de la convocatòria del 
SOC “Treball a les 7 comarques” 
Atès que en data 9 de setembre de 2016, el Consell Comarcal del Montsià, va sol·licitar 
una subvenció al SOC en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”. Amb 
l’adhesió de tots els Ajuntaments de la comarca, 20 agents socials i econòmics i 52 
empreses a títol individual. 
Vist que en data 14 de novembre de 2016, es va signar l’Acord Territorial per a la 
reactivació econòmica i l’ocupació per part de tots els Ajuntaments de la comarca, el 
Consell Comarcal, empreses i comunitat educativa. 
Atès que la col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament, té per 
objecte l’organització, l’execució i el cofinançament de les accions de suport al teixit 
productiu i les accions de suport a les persones en situació d’atur que s’implementaran 
des del projecte Montsià Actiu durant l’any 2017. 
Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en 
participar en el projecte pels beneficis que pot comportar per a les persones del municipi 
en situació d’atur. 
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 
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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 el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per l’execució del projecte Montsià Actiu 2017. 
SEGON. Aprovar l’aportació econòmica de 2.263,23 € per part de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara al Consell Comarcal del Montsià. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, o persona que legalment 
el substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat. 

 
8. Peticions varies. 

 
a) M. J. B. E.  

 
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. M. J. B. E., en el que exposa que és 
propietària de l’edifici situat al carrer Major núm. 88, 1r., 1a. d’aquest municipi. 
Que l’edifici situat al carrer Major núm. 88, consta de planta soterrani, planta baixa, 
planta pis i golfes. 
Que l’habitatge del primer pis només consta de quatre habitacions i un bany, sense 
cuina ja que durant anys s’ha utilitzat la situada en la planta baixa. 
Que actualment l’edifici s’ha partir en tres parts i que per tot l’exposat sol·licitat que 
s’anul·li el rebut de la taxa d’escombraries corresponent a la planta pis per a l’exercici 
2017. 
Vist l’informe que sobre el mateix ha emès el Tècnic municipal, a la Junta de Govern 
Local es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. La denegació de la sol·licitud presentada pel fet que el servei de recollida 
d’escombraries és un servei de prestació i recepció obligatòria, a més que l’immoble 
esmentat és susceptible  de generar brossa urbana. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària. 

 
b) President de la Penya Amics dels Cavalls 

 
Atesa la petició presentada pel president de la Penya Amics dels Cavalls, en la que 
demana un ajut econòmic per a fer front a les despeses de l’assegurança de 
responsabilitat civil contractada en motiu de l’acte organitzat dins la passada fira de l’oli,  
“Passejada en carro i cavalls, visitant la Casa Museu del pagès, d’Àngel Fibla i el Centre 
d’Interpretació de la Vida a la Plana”. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir un ajut econòmic, amb càrrec a la partida de la fira, per ajudar a fer 
front de les despeses ocasionades per l’organització “Passejada en carro i cavalls, 
visitant la Casa Museu del pagès, d’Àngel Fibla i el Centre d’Interpretació de la Vida a la 
Plana”, dins els actes de la fira de l’oli, per un import total de 300,00 € 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
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c) P. L. R. 
 

Atesa  la petició presentada per la Sra. P. L. R., en que sol·licita que sigui donada de 
baixa l’activitat de botiga de venda de pinsos ubicada en el carrer Victòria núm. 210, amb 
efectes del mes de desembre de 2013 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’esmentada activitat 
no es desenvolupa actualment en el local abans esmentat, la Junta de Govern Local, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Donar de baixa amb efectes del mes de gener de 2014, l’activitat que es venia 
desenvolupant en el local comercial del carrer Victòria núm. 210. 
SEGON. Aprovar l’anul·lació del rebut número fix 140102002431, per un import de 
149,91 € corresponent a l’exercici 2016 i l’anul·lació per als anys següents. 
TERCER. Comunicar al peticionari 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 d’intervenció integral de l’Administració ambiental i el seu Reglament de 
desplegament. 
QUART. Donar trasllat dels presents acords a la peticionària.  
 

d) M. P. F. 
 

Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. M. P. F., en el que sol·licita la devolució de 
la taxa d’escombraries de l’edifici situat al carrer Metge Coto i Garcia núm. 35 baixos, 
per tractar-se d’un sol habitatge. 
Vist l’informe que sobre el mateix ha emès el Tècnic municipal, la Junta de Govern 
Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. La denegació de la sol·licitud presentada pel fet que el servei de recollida 
d’escombraries és un servei de prestació i recepció obligatòria, a més que l’immoble 
esmentat és susceptible  de generar brossa urbana. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari. 
 

9. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, Calendari de pagament voluntari per a l’exercici 2017 

 
Vista la proposta presentada per Base Gestió d’Ingressos Locals de Calendari de 
pagament en voluntari per a l’exercici 2016. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat,  adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el calendari proposat següent: 

 

IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL 

CONCEPTE PERÍODE PROPOSAT 2017 

010 -  IAE 28/07/2017 – 29/09/2017 

500 - IBI URBÀ 28/04/2017 – 30/06/2017 

501 - IBI RÚSTICA 28/04/2017 – 30/06/2017 

600 - IMP. VEHICLES TRAC. 
MEC. 

31/03/2017 – 31/05/2017 

500 - IBI URBÀ 29/09/2017 – 30/11/2017 
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ALTRES INGRESSOS PÚBLICS DE MERITAMENT ANUAL 

CONCEPTE SUBCONCEPTES PERÍODE PROPOSAT 
2017 

100-Taxes  
Preus 
Públics 

550 - CLAVEGUERAM 
551-CLAVEGUERAM 
LOC. COMERCIALS 
560- ESCOMBRARIES 
561-ESCOMBRARIES 
LOCALS 

 
 

30/06/2017 – 31/08/2017 

840-Cons. 
Cementiri 

840- CONS. CEMENTIRI 30/06/2017 – 31/08/2017 

 
SEGON. Donar trasllat del present acord a BASE Gestió Ingressos Locals. 
 

b) Sol·licitud de baixa 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 la baixa del centre 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 22 de juny de 2011. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat,  adopta els següents acords: 
PRIMER.  Acceptar la baixa voluntària com a usuaris/àries  del Centre Obert “L’Oliveta” amb 
efectes del dia 14 de desembre de 2016, 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”. 
 

c) 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. 

 
d) Aprovació, si s’escau, bonificació taxa per assistència a la llar d’infants municipal 

“Les Beceroles” 
 
Vist l’informe emès per l’educadora social de l’EBASP de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
en el que es justifica l’assistència d’un menor a la llar d’infants municipal “Les Beceroles”, i 
que consta a l’expedient com Annex I. 
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Vista la sol·licitud de bonificació de la taxa per l’assistència del menor  a la llar d’infants en 
règim de jornada completa i menjador. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Bonificar  la taxa per assistència a la llar d’infants municipal “Les Beceroles”,  del 
menor que consta a l’Annex I, havent de pagar un import de 85,00 €/mensuals. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i 
a intervenció de fons. 

 
10. Torn obert de paraula. 

 
No n’hi ha. 
 

I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les vint hores 
i cinc minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 


