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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 09 de març 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 09 de març 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 23-02-2017. 

 

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 “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – 

Etapa C”. 
 
6. Aprovació, si s’escau, projecte “Arranjament del carrer Aragó”. 

 
7. Peticions varies. 
 
8. Assumptes diversos. 

 
9. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 23-02-2017. 

 
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. 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: 
 

 A. E. H., llicència municipal per reforma d’habitatge amb modificació d’estructura, al 
carrer Cristòfol Colom núm. 11. Exp. 11/2017. 

 
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: 
 
 J. V. C., Exp. 64/2016 
 
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat, la devolució de la fiança per runes a les següents llicències d’obres: 
 
 J. V. C., Exp. 64/2016 
 

LLICÈNCIA D’OBRES. RENUNCIA 
 

Nom: J. B. L. 

Registre general: 88/2016 

Emplaçament: carrer Major núm. 68 

Obres a realitzar: Obres menors, reformes interiors 

 
Vista  la sol·licitud de renuncia a la llicència municipal d’obres formulada per la Sra. J. B. 
L. 
 
Atès que la renuncia al dret és legítima de conformitat amb l’art. 94 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i ha 
de ser acceptada sense cap més tràmit per l'Ajuntament. 
 
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: 
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PRIMER. Acceptar la renuncia a la llicència municipal d’obres dalt referenciada. 
SEGON. Aprovar la devolució de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, 
per un import de 92,10 €, i la devolució de  la fiança del cartell d’obres per un import de 
60,10 €. 
TERCER. Comunicar els presents acords a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

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:  
 
 S. M. A. al carrer Cervantes núm. 28. 

 
5. Aprovació, si s’escau, projecte “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria 

Fase I – Etapa C”. 
 

Vist el projecte tècnic per l’execució de les obres “Remodelació d’un tram del carrer de la 
Victòria Fase I – Etapa C”, redactat pel despatx d’arquitectura V. Moreso Arquitectura i 
Disseny, SLPU, amb un pressupost d’execució per contracta de 242.907,54 €. 
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 d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa C”, redactat pel despatx 
d’arquitectura V. Moreso Arquitectura i Disseny, SLPU, amb un pressupost d’execució per 
contracta de 242.907,54 €. 
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, projecte “Arranjament del carrer Aragó”. 

 
Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “arranjament del carrer Aragó”, 
redactat pel despatx d’arquitectura mésquearquitectura, SCP, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 238.091,57 €. 
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 
“Arranjament del carrer Aragó”, redactat pel despatx d’arquitectura mésquearquitectura, 
SCP, amb un pressupost d’execució per contracta de 238.091,57 €. 
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. 
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TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap 
al·legació o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat. 
 

7. Peticions varies. 
 

a) M. I. V. M. 
 
Vista la petició presentada per la Sra. M. I. V. M., titular de l’activitat situada al carrer 
Major núm. 20, en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una terrassa d’estiu a la 
vorera del carrer Roger de Llúria núm. 1. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació de la terrassa sol·licitada, sempre i quan 
no dificultí el pas de vianants. 
SEGON. La concessió d’aquest permís no permet que per a la instal·lació de 
l’esmentada terrassa es clavi cap element a terra. 
TERCER. La liquidació de les taxes municipals corresponents. 
QUART. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

b) M. B.  
 
Atesa la sol·licitud presentada pel senyor M. B., titular de la bocateria situada a la Ctra. 
de la Galera, 16, en la que es demana permís per a la instal·lació d´una terrassa d’estiu, 
la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda: 
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d´una terrassa d’estiu, sempre i quan no 
dificulti el pas de vianants, i amb la col·locació d´una tanca protectora al voltant de les 
taules i cadires. 
SEGON. La concessió d’aquest permís no permet que per a la instal·lació de 
l´esmentada terrassa es clavi cap element a terra. 
TERCER. La liquidació de les taxes municipals corresponent. 
QUART. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

c) N. G. G. 
 
Vista la petició presentada per la Sra. N. G. G., en la que  sol·licita el pagament de 
l’aportació municipal a la realització de les carrosses amb animació musical de les 
comparses “La Vuelta al Mundo” i “Toy Story”, dels Carnavals 2017. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 200,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de 
les carrosses abans esmentades per als Carnavals 2017. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 
d) L. P. A. 
 

Vista la petició presentada per la Sra. L. P. A., en la que  sol·licita el pagament de 
l’aportació municipal a la realització de la carrossa amb animació musical de la comparsa 
“Bufa fort i ballaré”, dels Carnavals 2017. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de 
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2017. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
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e) L. B. G. 
 
Vista la petició presentada per la Sra. L. B. G., en la que  sol·licita el pagament de 
l’aportació municipal a la realització de la carrossa amb animació musical de la comparsa 
“Let’s Go Party – Fem Activitats.cat”, dels Carnavals 2017. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de 
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2017. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 
f) R. M. M. M. 

 
Vista la petició presentada per la Sra. R. M. M. M., en la que  sol·licita el pagament de 
l’aportació municipal a la realització de la carrossa amb animació musical de la comparsa 
“Un Munt de Potatos”, dels Carnavals 2017. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de 
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2017. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

g) 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 6.000 €, 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. 
 

h) AMPA de l’Escola Jaume Balmes 
 
Vista la petició presentada per la Sra. N. R. F., en nom i representació de l’AMPA de 
l’Escola Jaume Balmes, en la que exposa que tenen prevista l’organització d’un campus 
durant els dies 10, 11 i 12 d’abril de 2017, durant les vacances de setmana santa per 
facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, per aquest motiu sol·liciten l’autorització 
per fer ús del pati, del menjador i de la sala múltiple de l’Escola Jaume Balmes, durant els 
dies indicats, així com la possibilitat que l’Ajuntament llogui dues inflables per al dia 12 de 
les 10 a les 12 hores com a festa de tancament del campus. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Donar autorització a l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes, per fer ús del pati, del 
menjador i de la sala múltiple de l’Escola durant els dies sol·licitats. 
SEGON. Denegar la sol·licitud de llogar uns inflables per manca de partida 
pressupostària. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes. 
 

i) AMPA de l’Escola Jaume Balmes 
 
Vista la petició presentada per la Sra. N. R. F., en nom i representació de l’AMPA de 
l’Escola Jaume Balmes, en la que exposa que gestionen el funcionament del menjador 
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escolar, així com de la compra del material de manteniment, i que el passat mes es va 
espatllar un dels dos rentaplats comprats per l’AMPA però del qual també en fa ús el 
servei de menjador d’estiu del centre Obert, per la qual cosa sol·liciten  un ajut econòmic 
per fer front a la compra d’un nou rentaplats. 
Un cop estudiada la petició presentada, posar de relleu que el servei de menjador d’estiu 
del Centre Obert, no en fa ús del rentaplats tal i com consta en la petició.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Fer una aportació econòmica de 174,50 € corresponents al 50% del cost de 
l’adquisició un rentaplats Balay 3VS306BNP.  
SEGON. Donar trasllat dels presents acords a l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes. 
 

j) AMPA de l’Escola Jaume Balmes 
 
Vista la petició presentada per la Presidenta de l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes, en la 
que exposa que estant duent a terme el projecte del Banc de Llibres de l’Escola Jaume 
Balmes i que el proper curs 2017-2018 s’implantarà al 100% en els cursos de 3r. a 6è. 
de primària. Amb l’objectiu de reduir la despesa familiar, fomentar la responsabilitat i 
cura del material didàctic, així com educar en el consum responsable. 
Per tot l’exposat sol·liciten una aportació econòmica per tal d’implementar el nou Banc 
de Llibres a l’Escola Jaume Balmes. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Fer una aportació econòmica de 1.000,00 € per la implementació del Banc de 
Llibres a l’Escola Jaume Balmes. 
SEGON. Donar trasllat dels presents acords a l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes. 
  

k) M. P. A. Z. 
 
Vista la petició presentada per la Sra. M. P. A. Z., en al que exposa que és titular d’un 
comerç fixa al municipi de l’Ampolla de venta de pirotècnia i dos punts de venda 
ambulants en caseta mòbil als municipis de el Perelló i Camarles, i estaria interessada en 
poder posar una caseta com a punt de venda de pirotècnia eventual a Santa Bàrbara els 
dies 18 a 24 de juny, ambdós inclosos, coincidint amb les festes de Sant Joan. 
La Junta de Govern Local, un com valorada la petició presentada i tenint en compte que 
en el municipi no hi ha cap punt de venda de pirotècnia, per unanimitat acorda: 
PRIMER. Concedir permís per posar una caseta com a punt de venda de pirotècnia 
eventual a Santa Bàrbara els dies 18 a 24 de juny, ambdós inclosos, coincidint amb les 
festes de Sant Joan, en el pàrquing municipal situat al carrer Rota de l’Alto. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària. 
 

8. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de formulació d’atribució de subvenció al Pla 

d’Acció Municipal (PAM) 
 
Atenent que el Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 25 de novembre 
de 2016, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores del Pla d’Acció 
Municipal de l’anualitat 2017 (PAM) de la Unitat d’Actuacions Integrals al territori i 
Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal. 
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Atenent que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 3 de 
febrer de 2017, de convocatòria de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de 
l’anualitat 2017. 
Atenent que la convocatòria inclou els Programes següents: 

 Programa d’Inversions. 

 Programa de despeses corrents. 

 Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció dels ens locals. 
A la vista de l’anterior, la Junta de Govern, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la formulació de la sol·licitud d’atribució de subvenció per a les 
actuacions següents: 
1. PAM – Programa d’inversions: 

Any Actuació Pressupost Subvenció 
PAM 

Aportació 
municipal 

2017 Remodelació d’un tram del Carrer 
de la Victòria (Fase I- Etapa C) 

 
242.907,54 

 
197.295,00 

 
45.612,54 

2- PAM – Programa de despeses corrents: assignar al programa la quantitat total per al 
període 2017 de 22.000,00 €., destinades a sufragar les despeses de subministrament 
d’energia elèctrica (concepte pressupostari 221.00). 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per a l’efectivitat dels presents acords. 
 

b) Aprovació, si s’escau, bases del Concurs d’imatge digital 2017 
 

Vistes les Bases elaborades per la Regidoria de Joventut, Mitjans de comunicació i 
Noves tecnologies per al Concurs d’imatge digital 2017. 
Atès que l’objectiu d'aquest concurs d’imatge digital és fomentar el coneixement del 
nostre poble i de la seva gent així com incentivar l’ús de les tecnologies de la informació 
entre els planers.  
Atès que el concurs pretén apropar i donar a conèixer la nostra població en tots els 
vessants possibles: medi natural, urbanisme, arquitectura, societat, festes, tradicions, 
etc. 
Vist que el  tema de la XII Edició del concurs de fotografia digital serà: Balcons i 
balconades. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
Aprovar les Bases del concurs d’imatge digital 2017 presentades per la Regidoria de 
Joventut, Mitjans de comunicació i Noves tecnologies. 
  

c) Sol·licitud ingrés al Centre de Dia “Verge de Montserrat” 
 

Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de 
2015 el Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament del 
Centre de Dia de Santa Bàrbara. 
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 2016. 
A la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.  Admetre com a usuària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al 
contracte a la següent usuària: 
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J. A. C., amb DNI núm. 4005***** 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal. 
 

d) Aprovació, si s’escau, contracte de publicitat 
 

Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara edita i publica el Programa de festa major de 
Santa Bàrbara, i que el seu finançament es produeix, en part, mitjançant la inserció 
d’anuncis publicitaris. 
Atès que SOREA és una empresa especialitzada en la gestió de l’aigua, i d’acord amb els 
criteris de responsabilitat social corporativa, i amb la voluntat d’integrar-se en el territori 
on presta els seus serveis, col·labora en la festa major de Santa Bàrbara. 
Atès que l’empresa Sorea està interessada en la cessió per part de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara d’un espai en el programa de la festa major, per la inserció d’un anunci publicitari. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les  incloses a  la Llei 
34/1998, d’11 de novembre, General de Publicitat. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el contracte de publicitat entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’empresa 
SOREA, del que se’n ha donat compte i que consta com Annex I. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
contracte corresponent. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’empresa SOREA. 

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

 
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara d’acord a la Llei 6/1985 reguladora de Bases de 
Règim Local, és competent en matèria de promoció turística i comercial, de la cultura, el 
lleure i l’esport del municipi. 
Atenent que l’empresa Publicacions Grup Turismedia, SL, és una empresa de 
comunicació amb objecte social definit en els seus estatuts, i que s’ajusten a les 
necessitats de l’Ajuntament. 
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 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 dels serveis, consistents en la difusió i promoció de les 
fires, festes i esdeveniments organitzats i promoguts per l’Ajuntament durant l’any 2017 i  
que consta a l’annex, amb l’empresa Publicacions Grup Turismedia, SL, d’acord amb el 
contracte presentat i que consta a l’expedient com Annex I, per un import  de 425,00 € més 
la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
contracte corresponent. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la adjudicatària del servei i a intervenció de 
fons d’aquest Ajuntament. 
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f) Aprovació, si s’escau, Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) del municipi de 
Santa Bàrbara 
 

Atès que la Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte 
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha 
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
 
Atès que el 26 de febrer de 2015, el Ple de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, 
coneixedor de la seva responsabilitat en l’emissió de GEH, derivada de la utilització 
d’energia i del consum de productes i serveis, accepta la responsabilitat dels governs 
locals de combatre l’escalfament global i s’adhereix al Pacte d'alcaldes i alcaldesses.  
 
Atenent que concretament, les ciutats i pobles que s'adhereixen al Pacte assumeixen els 
següents compromisos específics: 
1) Elaborar un inventari de referència d'emissions (en endavant, IRE), que és el 
càlcul de la quantitat de GEH emesos com a resultat del consum d’energia final del 
territori signatari del Pacte durant l’any de referència (2005).  
2) Redactar un Pla d'acció per a l'Energia sostenible (PAES) del municipi, que és 
l’instrument clau del Pacte; aprovar-lo per l’ajuntament del municipi i lliurar-lo en el termini 
d'un any des de la data d'adhesió. Aquest pla definirà les polítiques i mesures que el 
municipi proposa executar per assolir els objectius. 
 
3) Elaborar un informe d'implantació biennal i un informe d'acció cada quatre anys, 
mitjançant els quals es doni compte del grau d’execució del programa i dels resultats 
assolits. 
4) Adaptar les estructures del municipi, incloent-hi l'assignació de recursos suficients pel 
desenvolupament de les accions necessàries. 
5) Promoure activitats i involucrar la ciutadania i les parts interessades, inclosa 
l'organització del Dia de l’Energia (jornades locals d’energia), amb l'objectiu d’organitzar 
activitats de sensibilització i difusió dedicades a l’energia i al Pacte. 
6) Difondre el missatge del Pacte per promoure l'adhesió d'altres municipis i la seva 
participació en els esdeveniments més importants. 
7) Acceptar, els signants, que deixaran de ser membres del Pacte en cas de no 
presentar a temps els diferents documents tècnics requerits (el document del PAES o els 
informes de seguiment). 
 
Atenent que la Diputació de Tarragona ha presentat el Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible (PAES) del municipi de Santa Bàrbara. 
 
La Junta de Govern local, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
PRIMER. Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) del municipi de Santa 
Bàrbara presentat. 
SEGON. Donar trasllat del present acord  a la coordinadora territorial del Pacte de la 
Diputació de Tarragona. 
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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

g) Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de les obres “Remodelació de 
l’edifici de l’Ajuntament – 3a Fase”  
 
Atenent que en data 6 de març de 2017, l’Alcalde de la Corporació incoa l’expedient per 
contractar l’obra "Remodelació e l’edifici de l’Ajuntament – 3 Fase", tot motivant la 
necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. 
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat per a la 
seva adjudicació és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa. 
Vist l’informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació 
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
Vist l’informe de la Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i 
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta 
econòmicament més avantatjosa, per a l’obra "Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament 
– 3a Fase", tot convocant-ne la licitació. 
SEGON. Autoritzar, en quantia de 114.946,75 € IVA inclòs, la despesa que per aquest 
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 
920*6320007 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament.  
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el 
contracte de l’obra "Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 3a Fase" mitjançant 
procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, el qual s’haurà d’exposar al 
públic per un termini de 20 dies hàbils al BOPT, com també en l’e-tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
QUART. Publicar en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el perfil de 
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de vint-i-sis dies naturals, 
comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es presentin 
les proposicions que es considerin pertinents.  
CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el perfil de contractant, 
amb  una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la 
qualificació de la documentació referida en l’article 146 del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.  
SISÈ. Notificar el present acord al departament d’intervenció i a obres municipal. 

 
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 vint hores 
de tot el tractat jo la Secretària acctal. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 


