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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 12 de gener de 2017. 
 
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 12 de gener de 2017, 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 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 29-12-2016. 

 
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. Aprovació, si s’escau, Bases Premi Literari. 

 
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 29-12-2016. 

 
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. 37 per un import de dos-cents 
trenta-nou mil dos-cents setanta-nou euros amb vuitanta-quatre cèntims (239.279,84 €) i 
que comença amb la de Repsol Butano, SA, corresponent a  gas poliesportiu, per import 
de 1,54 € i finalitza amb la de Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, SA, 
corresponent a Certificació d’obres Remodelació edifici de l’Ajuntament 2a fase, per 
import de 59.225,86 €. 
 

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. D. V., llicència municipal per reformes interiors d’habitatge unifamiliar entre 

mitgeres, al carrer Major núm. 32, 2n. Exp. 91/2016. 
 AVIFOOD, SL, llicència municipal per instal·lació de sitges, a la  parcel·la núm. 1 del 

polígon industrial Barranc de Lledó. Exp. 97/2016. 
 

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 
d’incendis, i la liquidació del tribut corresponent a:  
 
 Fragadis, SL, al Passeig de les quatre carreteres núm. 68 

 
5. Aprovació, si s’escau, Bases Premi Literari.  
 

Atès que el proper mes d’abril i maig, com ja ve essent habitual es celebraran les 
Jornades Culturals dins de les quals es celebren el Concurs premi Literari Sant Jordi Vila 
de Santa Bàrbara i el Concurs Literari Rogeli Farnós (de caràcter escolar i local). 
Atès que està previst convocar el XXVI Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa 
Bàrbara, en aquesta edició els premis que es convoquen en aquesta edició seran: 
 
Premi de Poesia, dotat amb 300,00 €, i donat per l’Ajuntament, a un recull d’entre 10 i 25 
composicions de tema lliure; i un accèssit de caràcter local de 60 €, donat per 
l’Ajuntament. 
 
Premi d’assaig, dotat amb 300,00 € a un estudi d’un mínim de 30 pàgines sobre un tema 
relacionat amb qualsevol aspecte del poble de Santa Bàrbara (tradicions, història, 
biografies de personatges famosos o populars, costums, oficis, llegendes i contalles, 
cuina, cançoners, festes, pagesia, danses, vestuari, dialecte, flora, fauna,...) i un accèssit 
de caràcter local de 60,00 €, donats ambdós per l’Ajuntament. 
 
El termini d’admissió dels originals acabarà el divendres 17 de març de 2017, a les tretze 
hores, i s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova de les bases presentades. 
 
6. 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 
demanen una bestreta de la subvenció corresponent a l’any 2017. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per un import de 4.000 €, a compte de la subvenció del 
2017. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i 
a intervenció de fons. 
 

b) D. B. M. 
 
Atesa  la petició presentada pel Sr. D. B. M., en que sol·licita que sigui donada de baixa 
l’activitat de botiga de venda de fruites i verdures ubicada en el carrer Major núm. 57, 
amb efectes del mes de gener de 2017, ja que en data 31/12/2016 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 de gener de 2017, l’activitat que es venia 
desenvolupant en el local comercial del carrer Major núm. 57. 
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 al peticionari.  
 

7. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, Contractació verificació protecció externa de la instal·lació 

de parallamps de l’Escola Jaume Balmes. 
 

Atesa la necessitat de dur a terme el servei de verificació anual de les instal·lacions de 
parallamps ubicades al col·legi Jaume Balmes i a l’edifici de l’Ajuntament, d’acord amb 
la Normativa UNE 21 186:2011, UNE-EN 62.305, Codi Tècnic de l’Edificació SUA08, 
Reglament de Baixa Tensió BT-18, i de mínima seguretat. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. La Contractació del servei de verificació anual de les instal·lacions de 
parallamps ubicades al col·legi Jaume Balmes i a l’edifici de l’Ajuntament, amb 
l’empresa INGESCO per un import anual de 293,82 € IVA no inclòs. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa INGESCO.  
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b) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 

Atesa la necessitat de disposar del servei de recaptació de la taxa pel servei del mercat 
ambulant per l’any 2017. 
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. 
Atès el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, 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 recaptació de la taxa pel servei del mercat 
ambulant per l’any 2017, amb el Sr.  O. R. M.  per un preu fix de 3.484,80 € inclòs. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

c) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 
 
Atès que l’Associació de Dj’s de Santa Bàrbara, ha participat en diferents actes durant 
les passades Festes Majors dels anys 2015 i, dintre dels actes organitzats per la 
Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una aportació econòmica de 1.000,00 € a l’Associació de Dj’s de 
Santa Bàrbara, per ajudar a sufragar les despeses ocasionades en les activitats abans 
esmentats durant els any 2015 i 2016. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la beneficiària i a intervenció de fons. 
 

d) Aprovació, si s’escau, contracte privat  
 

Atesa la necessitat de procedir a la contractació de l’organització de l’espectacle del dia 7 de 
juliol de 2017 dins el actes de les Festes Majors 2016. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 20.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte privat d’acord amb 
l’article abans esmentat del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació per l’organització de l’espectacle del dia 7 de juliol de 
2017 dins el actes de les Festes Majors 2017, amb  la mercantil Garcos Publicitat, SL, 
per un import de 5.445,00 € 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 l’adjudicatària del servei i a intervenció de 
fons d’aquest Ajuntament. 
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e) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 
 
Atès que la Penya Planers pel bous de Santa Bàrbara, estan organitzant els diferents 
actes taurins a desenvolupar durant les properes Festes Majors 2017, la qual cosa els 
representa unes despeses. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Abonar l’import de 1.450,00 € en concepte de col·laboració en les despeses 
ocasionades com a conseqüència de la planificació dels actes abans esmentats. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al President de la Penya Planers pel Bous i a 
intervenció de fons. 
 

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 


