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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 23 de febrer 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 en funcions, essent les dinou hores i trenta 
minuts del dia 23 de febrer 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 en funcions de la Corporació:  Sra. Yolanda Valldepérez Castells 
 

Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 09-02-2017. 

 

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, Projecte tècnic per l’execució de les obres “Remodelació de l’edifici 

de l’Ajuntament  - 3a Fase” 
 
6. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de la concessió d’ús privatiu del domini  

públic representat pel bar annex a les Piscines Municipals 
 

7. Peticions varies. 
 
8. Assumptes diversos. 

 
9. Torn obert de paraula. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 09-02-2017. 

 
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. 5 per un import de cinc mil 
tres-cents quaranta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims (5.345,87 €) i que comença amb 
la d’Arigermar, SL, corresponent a aglomerat asfàltic, per import de 26,86 € i finalitza 
amb la d’Agrícola del Camp “Santa Bàrbara”, SCCL, corresponent a mascareta jardiner, 
per import de 50,67 €. 
 

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 la següent llicència d’obres 
a: 
 

 AVIFOOD, SL, llicència municipal per instal·lació de canonada d’aigües depurades, al 
Polígon Industrial Barranc de Lledó parcel·les núm. 1, 2, 3 i 4 (condicionada  a 
l’adopció de les mesures establertes a l’informe emès per l’Agència Catalana de 
l’Aigua). Exp. 75/2016. 

 FRAGADIS, SL, llicència municipal per condicionament i distribució de nau industrial 
per destinar-la a establiment comercial i aparcament d’automòbils, al Passeig de les 
Quatre Carreteres núm. 68 (condicionada a l’adopció de les mesures establertes a 
l’informe emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis). Exp. 
90/2016. 

 
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, i la 
liquidació del tribut corresponent a:  
 
 J. S. C., al carrer Rector de Vallfogona núm. 23, Esc. D baixos 1. 

 
5. Aprovació, si s’escau, Projecte tècnic per l’execució de les obres “Remodelació de 

l’edifici de l’Ajuntament  - 3a Fase” 
 

Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Remodelació de l’edifici de 
l’Ajuntament  - 3a Fase”, redactat pel despatx d’Arquitectura Andreu Queral Moliné, 
SLPU, amb un pressupost d’execució per contracta de 114.946,75 €. 
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
La  Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres 
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament  - 3a Fase”, redactat pel despatx d’Arquitectura 
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Andreu Queral Moliné, SLPU, amb un pressupost d’execució per contracta de 
114.946,75 €. 
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de 
trenta dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per 
oportunes, mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis 
de la Corporació. 
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap 
al·legació o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat. 

 
6. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de la concessió d’ús privatiu del 

domini  públic representat pel bar annex a les Piscines Municipals 
 
Vist l'expedient instruït per l’atorgament de la llicència de l'ús privatiu del bar de les 
Piscines municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Convocar concurs obert per l’adjudicació de la llicència de l'ús privatiu del bé de 
domini públic format pel bar de les Piscines Municipals. 
SEGON. Aprovar el Plec de condicions que regirà el concurs obert esmentat. 
TERCER. Ordenar l'exposició pública del Plec de condicions per un termini de quinze dies, 
comptats a partir de la seva publicació en el Butlletí oficial de la província, L’anunci 
d’obertura de l’expedient licitatori es realitzarà en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en el 
BOPT. 

 
7. Peticions varies. 

 
a) M. P. P. M. 

 
Atesa la petició presentada per la Sra. M. P. P. M., en la que sol·licita el canvi de 
titularitat del dret funerari del  nínxol núm. 690, que actualment figura a nom de la Sra. M. 
C. M. P. a favor del Sr. J. C. P. M., per defunció de la titular i per renúncia de les altres 
dos hereves, 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. 690 a favor del 
Sr. J. C.  P. M., 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. 
 

b) F. Ll. F. 
 
Atesa la petició presentada pel Sr. F. Ll. F., en la que sol·licita, la devolució de la fiança 
per un import de 200,00 €, dipositada per creuar camí municipal, per a la col·locació 
d’una canonada d’aigua un cop realitzats els treballs i havent complert els condicionants 
establerts pel tècnic municipal. 
La Junta de Govern local, vist l’informe emès al respecte pel tècnic municipal, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. La devolució de la fiança dipositada per un import de 200,00 €.  
SEGON. Comunicar el present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
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8. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a 

persones amb disminució 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. M. C. C., 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 de M. C. C. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària. 
 

b) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atesa la necessitat d’encarregar la redacció del projecte, la direcció, coordinació i control 
de qualitat de l’obra per l’execució de les obres “Remodelació d’un tram del carrer de la 
Victòria Fase I – Etapa C”. 
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, a la Junta de 
Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació del servei consistent en la redacció del Projecte tècnic, 
la direcció, coordinació i control de qualitat per l’execució de les obres “Remodelació d’un 
tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa C”, per un import de  7.500,00 €  més la 
quota corresponent d’IVA, 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. 
  

c) Aprovació, si s’escau, vacances personal de l’ajuntament  
 

Atès que per acord de la Junta de Govern Local es van aprovar els períodes de 
vacances sol·licitades per la plantilla dels treballadors d’aquest Ajuntament, d’acord amb 
la valoració efectuada per la Regidoria de Personal. 
Atenent que diversos treballadors han presentat recurs degut a errors en els períodes 
aprovats 
Atès que per part de la Regidoria de Personal d’aquest Ajuntament s’han valorat les 
rectificacions proposades i tenint en compte les necessitats de cada departament. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Rectificar els períodes de vacances sol·licitades per la plantilla dels 
treballadors d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració efectuada per la Regidoria de 
Personal i que consta a l’expedient com Annex I. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als treballadors de la plantilla d’aquest 
Ajuntament que han presentat recurs. 
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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 minuts de tot el tractat jo la Secretària en funcions certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 


