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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió extraordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 29 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 29 de desembre de 2016, per celebrar Sessió Extraordinària 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. Adrián Batiste Cuartero 
Sra. Laia Pla Coto 
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 15-12-2016. 

 

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. 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 15-12-2016. 
 
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. 36 per un import seixanta-nou 
mil dos-cents vuitanta-quatre euros amb setanta-sis cèntims (69.284.76 €) i que 
comença amb la de Delta Formació & Consultoria, SL, corresponent a switch emissora, 
per import de 92,57 € i finalitza amb la de M. N. E. P., corresponent a maquillatge 
cavalcada Reis Mags, per import de 23,63 €. 
 

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: 
 
 M. I. M., Exp. 85/2016. 
 
 
LLICÈNCIA D’OBRES. RENUNCIA 
Dictamen 

 
Nom: FRAGADIS, SL 

Registre general: 1694/2016 

Emplaçament: Passeig de les Quatre carreteres núm. 68 

Obres a realitzar: Obres majors: distribució i condicionament local per a dedicar-lo a 

mitjà establiment comercial i aparcament d’automòbils en 

superfície 

 
Vista  la sol·licitud de renuncia a la llicència municipal d’obres formulada per la mercantil 
Fragadis, SL, titular de la llicència esmentada. 
 
Atès que la renuncia al dret és legítima de conformitat amb els arts. 90 i 91 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i ha de ser acceptada sense cap més tràmit per 
l'Ajuntament. 
Atès el que disposen els articles 66.c) i 67.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
General Tributària. 
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. Acceptar la renuncia a la llicència municipal d’obres dalt referenciada. 
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
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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:  
 
 J. D. V., al carrer Major núm. 32, 2n. 
 X. B. S., al carrer Major núm. 152, 1r., 4a. 

 
5. Peticions varies. 

 
a) A. I. A.  

 
Atesa  la petició presentada per la Sra. A. I. A., en que sol·licita que sigui donada de 
baixa l’activitat de botiga de venda de pa i pastisseria, ubicada en el carrer Major núm. 
52, amb efectes del mes d’agost de 2016, ja que en data 31/07/2016 l’esmentada 
activitat va 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 d’agost de 2016, l’activitat que es venia 
desenvolupant en el local comercial del carrer Major núm. 52. 
SEGON. 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. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la peticionària.  
 

b) M. C. M. R. 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. M. C. M. R., en la que sol·licita el canvi de 
titularitat del dret funerari del  nínxol núm. 1178, que actualment figura a nom de la Sra. 
E. R. LL., a favor de la peticionària per defunció de la titular i renúncia de l’altra hereva, 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. 1178 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.  

 
6. Assumptes diversos. 
 
a) Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2016, pel qual 
s’aprova l’atorgament de subvencions del Programa extraordinari de suport als centres 
del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal curs 2015-2016. 
Vista que la quantitat a percebre pel beneficiari és el resultat d’aplicar com a màxim, el 
mòdul de 875 euros per cada alumne equivalent. 
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Atenent que entre les entitats beneficiàries de les subvencions figura l'Ajuntament de 
Santa Bàrbara amb un ajut de 19.915,00 € com a titular de la llar d’infants “Les 
Beceroles”. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció de 19.915,00 € concedida per la Diputació de 
Tarragona, dins el Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle 
d’educació infantil de titularitat municipal curs 2015-2016, per a la llar d’infants municipal 
“Les Beceroles”. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura de la 
documentació necessària per a l'efectivitat dels presents acords. 
 

b) Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona 
 
Vist el Decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona, pel qual s’aprova 
l’atorgament de subvencions d’interessos de préstecs concertats per ajuntaments i 
consells comarcals. Convocatòria 2016. 
Atenent que entre les entitats beneficiàries de les subvencions figura l'Ajuntament de 
Santa Bàrbara amb un ajut de 1.048,82 €. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció de 1.048,82 € concedida per la Diputació de Tarragona, 
per a la subvenció dels interessos dels préstecs concertats per ajuntament de Santa 
Bàrbara. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura de la 
documentació necessària per a l'efectivitat dels presents acords. 

 
c) Aprovació, si s’escau, cinquena i última certificació de l’obra “Arranjament del 

carrer Mare de Déu de Montserrat i annexos” 
 
Vista la Certificació núm. 5 i última de l’obra “Arranjament del carrer Mare de Déu de 
Montserrat i annexos”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de trenta mil 
set-cents seixanta euros amb quaranta-un cèntims (30.760,41 €), 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. 5 i última de l’obra “Arranjament del carrer Mare 
de Déu de Montserrat i annexos”, per un import de 30.760,41 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi, 
SL. 

 
d) Aprovació, si s’escau, acta de preus contradictoris  de l’obra “Arranjament del 

carrer Mare de Déu de Montserrat i annexos” 
 
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del carrer Mare de Déu de 
Montserrat i annexos”, que incorpora els preus contradictoris números PC001 i PC002, 
degudament signada pel tècnic director de l’obra i l’empresa adjudicatària Regimovi, SL. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
Aprovar l’acta de preus contradictoris de la que se’n ha donat compte. 
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e) Aprovació, si s’escau, quarta certificació de les obres “Remodelació de l’edifici de 
l’Ajuntament  - 1a Fase”. 

 
Vista la Certificació núm. 4 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament  - 1a 
Fase”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de cent quaranta-nou mil dos-
cents noranta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (149.293,56 €), i un cop fetes les 
comprovacions per part dels serveis tècnics municipals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra “Remodelació de l’edifici de 
l’Ajuntament  - 1a Fase”, per un import de 149.293,56 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Gestión 
Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, SA. 
 

f) Aprovació, si s’escau, certificació única de les obres “Remodelació de l’edifici de 
l’Ajuntament  - 2a Fase”. 
 
Vista la Certificació única de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament  - 2a Fase”, 
presentada per la direcció de l’obra, per un import de cinquanta-nou mil dos-cents vint-i-
cinc euros amb vuitanta-sis cèntims (59.225,86 €), i un cop fetes les comprovacions per 
part dels serveis tècnics municipals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
PRIMER. Aprovar la certificació única de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament  
- 2a Fase”, per un import de 59.225,86 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Gestión 
Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, SA. 
 

g) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 

Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la seguretat i el servei de controlador 
d’accés durant la Revetlla de Cap d’Any. 
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 de la seguretat i el servei de controlador d’accés 
durant la Revetlla de Cap d’Any, al Sr. O. R. M., per un import de 32,00 €/hora, més la 
quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons.  
 

h) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de cabines sanitàries per a la 
Revetlla de Cap d’Any. 
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. 
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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 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 de cabines sanitàries per a la Revetlla de 
Cap d’Any, amb  la mercantil Prontoservis, SL, per un import de 175,00 € més la quota 
corresponent d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la adjudicatària del servei i a intervenció de 
fons d’aquest Ajuntament. 
 

i) Aprovació, si s’escau, ampliació de fraccionament de pagament de rebuts 
 
Vista la sol·licitud presentada per A. R. C., de la que es desprèn que ha presentat 
directament a BASE Gestió d’Ingressos instància en la que demana l’ampliació del 
termini de fraccionament/ajornament per fer efectives la liquidació de taxes i preus 
públics, Impost sobre els Béns Immobles i IVTM (Expedient 2014/042095), que li ha 
generat l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària segons el qual: 
Supòsit de fet:  
De la informació facilitada per Base Gestió d’Ingressos es desprenen les següents 
dades: 
OFICINA: 32 AMPOSTA 
TITULAR:  A. R. C. 
NÚMERO TOTAL DE REBUTS:   10 
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: IBI, TAXES I PREUS PÚBLICS, IVTM 
DADES ECONÒMIQUES: 
CLAU COBRAMENT  Principal  Recàrrec  Costes    Interessos          Total 
    1.626,09     284,45      5,21          84,49       2.000,24 
 
Lliuraments a compte. . . . . . . . .       70,88 
Pendent . . . . . . . . . . . . . . .    1.929,36 
Atès que l’interessat demana: 
- El fraccionament mensual del deute en 18 quotes d’igual quantia. 
 
Per tot l'exposat i en base el següents fonaments de dret: 
Llei 58/2003 General Tributària. 
Art. 65 - Ajornament i fraccionament del pagament. 
Art. 82.2.b) - Dispensa de garantir l'ajornament i/o fraccionament. 
RD 939/2005 Reglament General de Recaptació. 
Art. 44 - Ajornament i fraccionament del pagament. 
Art. 50 - Dispensa de garanties en ajornaments i fraccionaments. 
Art. 53 - Càlcul d'interessos en aplaçaments i fraccionaments. 
Llei 39/2010 General Pressupostària. 
DA 17ª. - Interès legal del diner. 
Atès que el senyor A. R. C., presentat instància adreçada a Base - Gestió d'Ingressos 
per ser l'entitat a la què l'Ajuntament de Santa Bàrbara té delegada la gestió recaptatòria 
d'aquests tributs. 
Vist l’informe de Secretària en el que s’informa que no hi ha cap impediment per a la 
concessió de l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament sol·licitat.  
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Amb tot l'indicat i tenint en compte que la competència recaptatòria la té per acord de 
delegació, Base - Gestió d'Ingressos la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta 
els següents acords: 
PRIMER. Acceptar l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament de pagament 
dels rebuts de la liquidació de les taxes i preus públics, Impost sobre Béns Immobles i 
IVTM, proposat. 
SEGON. Traslladar l'acord a BASE - Gestió d'Ingressos per a què procedeixi a 
executar-lo. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’interessat i oficina de gestió tributària. 
 

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

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 


