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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 26 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 26 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:  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 12-01-2017. 

 

2. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 

 
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 

 
4. Aprovació, si s’escau, relació Plusvàlues 
 
5. Aprovació, si s’escau, adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2016 

 
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 12-01-2017. 

 
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. 2 per un import de trenta-set 
mil dos-cents seixanta-dos euros amb dos-cents setanta-cinc cèntims (37.262,75 €) i que 
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comença amb la de SOREA, SA, corresponent a  analitzador i bomba d’aigua, per import 
de 5.548,56 € i finalitza amb la de F. R. L., corresponent a dieta assistència a 
l’assemblea Taula del Sénia, per import de 15,00 €. 
 

3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres 
 

Devolució de fiances del cartell d’obres: 
 
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local  acorda per 
unanimitat, la devolució de la fiança del cartell d’obres a les següents llicències d’obres: 
 
 J. G. P., Exp. 82/2016 

 
4. Aprovació, si s’escau, relació Plusvàlues 
 

Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents als 
segon, tercer i quart trimestres de l’any 2016, la Junta de Govern Local, PER 
UNANIMITAT, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 12.307,99 €. 
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 7.611,55 €. 
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació 
aprovada. 

 
5. Aprovació, si s’escau, adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 

2016 
 

Atès l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Tarragona, 
Girona i Lleida, han presentat el Pla Agrupat de Formació Contínua de les 
Administracions Públiques (AFCAP), amb la col·laboració dels consells comarcals de la 
demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions Obreres (CC.OO), 
de la Unió General de Treballadors (UGT), i Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSI-F), amb la finalitat d’obtenir recursos per a la formació del personal 
funcionari i laboral dels ens locals. 
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara es ve acollint al Pla de Formació Contínua 
durant les darreres edicions i vist que les entitats del Pla continuen amb la convocatòria 
per aquest any 2017. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Adherir-nos al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2017.   
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 

 
6. Peticions varies. 

 
a) R. G. T. 

 
Vista la petició presentada pel Sr, R. G. T., en la que sol·licita l’adquisició del dret funerari 
del nínxol núm. 67 bloc B del Cementiri municipal. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
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PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 67 bloc B a favor del 
peticionari, l’expedició del títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

b) J. S. A. 
 
Atesa la petició presentada pel Sr. J. S. A., en la que sol·licita el canvi de titularitat del 
dret funerari del nínxol núm. 4, que actualment figura a nom del Sr. F. A. R., per defunció 
del titular i renúncia dels altres hereus, a favor del peticionari, 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. 4, sense 
perjudici de tercers,  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. 

 
c) Inter Traç Interiorisme, SL 

 
Vist l’escrit presentat per la mercantil Inter Traç Interiorisme, SL en el que exposa que 
van participar en la XX Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç i que varen sofrir un 
robatori en el seu estand de l’esmentada fira, per la qual cosa sol·licita el pagament dels 
objectes robats. 
Vist l’informe emès al respecte pel servei de vigilància de la fira de l’oli. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament dels objecte robats següents: 
Perxa vintage de fusta amb tres ganxos per un import de 10,80 € més IVA. 
Gerro “Madre Perla” blanc/blau de 45 cm., per un import de 22,80 € més IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 
7. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, Bases específiques reguladores per a la concessió de 

subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la 
realització de programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i 
les festes populars i tradicionals 

 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les Bases Específiques reguladores per a la 
concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la 
realització de programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les 
festes populars i tradicionals. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del 
present acord. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment es Bases Específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la realització de 
programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i 
tradicionals, que figuren incloses a l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de vint dies, als 
efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes 
en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació. 
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b) Aprovació, si s’escau, Programa d’actes i Premis Carnaval 2017 

 
Vist el programa d’actes del Carnaval 2017, a celebrar els propers dies 24 i 25 de febrer, 
presentat per la Regidoria de Fires i Festes. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
Aprovar l’atorgament dels premis següents: 
 
  Comparses (mínim 8 persones)      
  
1r.  Premi   200,00 €     
2n. Premi   150,00 €       
3r.  Premi   100,00 €    
  

Individuals 
 
A la millor disfressa  60,00 € 
A la millor parella disfressada 60,00 € 
A la disfressa més original 30,00 € 
A la millor disfressa infantil  30,00 € 
 
Premi especial per vehicles disfressats i amb animació musical. 
 

c) Sol·licitud ingrés 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 l’admissió  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 18 de juny de 2015. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER.  Admetre com a usuaris/àries  del Centre Obert “L’Oliveta”, durant el curs 
2016/2017, amb efectes del dia 19 de gener de 2017 amb un horari d’assistència de les 17:00 
a les 19:30 hores, la relació de xiquets/es que figuren com a Annex I al present. 
SEGON. Admetre com a usuaris/àries  del Centre Obert “L’Oliveta”, durant el curs 2016/2017, 
amb efectes del dia 23 de gener de 2017 amb un horari d’assistència de les 17:00 a les 19:30 
hores, la relació de xiquets/es que figuren com a Annex I al present. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre Obert “L’Oliveta”. 
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d) Aprovació, si s’escau, Gratificacions col·laboradors audiovisuals  
  
Presentada la proposta pel Sr. Regidor de Cultura, de les gratificacions per als 
col·laboradors en la sala d’aparells audiovisuals de l’Smartcentre, durant el període 
d’octubre de 2016 a desembre de 2016. 
Atès que durant els darrers any es bé gratificant als col·laboradors per aquesta tasca, 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la concessió de gratificacions a la col·laboradora següent: 

 
 R. B. C., 14,50 h.    a 5,00 € 72,50 € 

Liquidació pendent JGL 04/08/2016                9,00 € 
 
TOTAL A PAGAR   81,50 € 
  

SEGON. Donar trasllat del present acord a la col·laboradora esmentada i a intervenció 
de fons. 
 

e) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis  
 
Atesa la necessitat d’encarregar el desenvolupament del projecte executiu per fases a partir 
del projecte inicial, per l’execució de les obres “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament”. 
Atesa la necessitat d’encarregar la direcció i coordinació de l’obra “Remodelació de l’edifici de 
l’Ajuntament – 3a Fase”. 
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 de diversos contractes menors 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 consistent en la redacció del Projecte tècnic i la 
direcció i coordinació per l’execució de les obres “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 
3a Fase”, per un import de 4.750,00 € més la quota corresponent d’IVA, amb el despatx 
d’Arquitectura Andreu Queral Moliné, SLPU. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

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

Atesa la necessitat d’encarregar la direcció, coordinació i control de qualitat de l’obra 
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 3a Fase”. 
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 de diversos contractes menors 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: 
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PRIMER. Aprovar la contractació del servei consistent en la direcció, coordinació i 
control de qualitat de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 3a Fase”, per un 
import de 3.584,63 € IVA inclòs amb el despatx d’Arquitectura V. Moreso Arquitectura i 
Disseny, SLPU. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
 

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 


