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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 6 d’abril 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 6 d’abril 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 23-03-2017. 

 

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, expedient de contractació de les obres “Arranjament del carrer 

Aragó”  
 

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 23-03-2017. 

 
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. 10 per un import de quaranta-
quatre mil vuit-cents vint-i-vuit euros amb noranta-dos cèntims (44.828,92 €) i que 
comença amb la de Ferreteria Difer, SL, corresponent a material ferreteria carrosses 
Reis Mags, per import de 6,99 € i finalitza amb la de Agrícola del Camp “Santa Bàrbara”, 
SCCL, corresponent a productes manteniment poliesportiu, per import de 104,20 €. 
 

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: 
 
 F. B. A., Exp. 62/2016. 
 M. Gl. S. C., Exp. 06/2017. 
 A. B. G., Exp. 07/2017. 
 

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:  
 
 E. T., al carrer Major núm. 152, 1r., 3a. 
 Serveis Tècnics d’Arquitectura, SCP, al carrer Masdenverge núm. 9. 
 S. R. R., al carrer Rector de Vallfogona núm. 25, Esc. C, 1r., 3a. 

 
5. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de les obres “Arranjament del 

carrer Aragó”  
 

Atenent que en data 28 de març de 2017, l’Alcalde de la Corporació incoa l’expedient 
per contractar l’obra "Arranjament del carrer Aragó", 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 amb 
diversos criteris d’adjudicació. 
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, amb diversos criteris d’adjudicació per a l’obra 
"Arranjament del carrer Aragó", tot convocant-ne la licitació. 
SEGON. Autoritzar, en quantia de 238.091,57 € IVA inclòs, la despesa que per aquest 
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 
1532*6190010 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament.  
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TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el 
contracte de l’obra "Arranjament del carrer Aragó" mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, el qual s’haurà 
d’exposar al públic per un termini de 20 dies hàbils al BOPT, com també en l’e-tauler 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. 

 
6. Peticions varies. 

 
a) E. V. R. 

 
Atesa la petició presentada pel Sr. E. V. R., en la que manifesta que es disposa a exercir 
l’activitat comercial de fruiteria, verduleria i queviures al local comercial del carrer Major, 
6 d’aquest municipi en front del qual existeixen pilones que delimiten el trànsit i l’hi 
dificulten la càrrega i descàrrega de les mercaderies, per la qual cosa sol·licita disposar 
de tres extraibles per poder fer la càrrega i descàrrega. 
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Concedir permís per disposar de dues pilones extraibles  per tal de facilitar-li la 
càrrega i descàrrega de les mercaderies, amb l’obligació que un cop acabada aquesta 
tasca torni a col·locar-les al seu lloc. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari. 
 

b) J. M. V. P. 
 
Vista la petició presentada pel Sr. J. M. V. P., en la que sol·licita permís per a poder 
col·locar 80 arnes d’abelles al polígon 19 parcel·la 15 d’aquest terme municipal. 
Vist l’informe emès al respecte pel Vigilant municipal, i d’acord amb el que disposa 
l’Ordenança per la qual es regula la instal·lació d’arnes al terme municipal de Santa 
Bàrbara. 
Per tot l’exposat i d’acord amb els articles 3, 4, 5 i 6 de l’Ordenança per la qual es regula 
la instal·lació d’arnes al terme municipal de Santa Bàrbara. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER.  Denegar la sol·licitud presentada d’acord amb els articles abans esmentats de 
l’Ordenança per la qual es regula la instal·lació d’arnes al terme municipal de Santa 
Bàrbara. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari. 
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c) 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 3.000 €, 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. 
 

7. Assumptes diversos. 
 
a) Adjudicació, si s’escau, llicència per a l'ús del domini públic concretat en el bar de 

les piscines municipals 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 23 de febrer de 2017, 
aprovà el Plec de condicions econòmiques – administratives particulars que ha de regir el 
concurs convocat per l'adjudicació mitjançant procediment obert de la llicència per a l'ús del 
domini públic concretat en el bar de les piscines municipals. 
Vista la valoració feta per la mesa de contractació, la Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Adjudicar a la Sra. C. C. O., la llicència per a l'ús del domini públic concretat en 
el bar de les piscines municipals, en les condicions fixades en la seva oferta, amb el 
pagament d’un cànon anual de 501,00 €. 
SEGON. Requerir a l'adjudicatària per tal que en el termini de deu dies, comptats a partir del 
següent al de la notificació del present acord procedeixi al dipòsit de la garantia definitiva per 
un import de 900,00 €. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura de la 
documentació necessària per a l'efectivitat del present acord. 
 

b) Sol·licitud de baixa 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 la baixa del centre 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.  Acceptar la baixa voluntària com a usuaris/àries  del Centre Obert “L’Oliveta” amb 
efectes del dia 24 de març de 2017, la relació de xiquets/es que figuren com a Annex I al 
present. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre Obert “L’Oliveta”. 
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c) Sol·licitud d’alta 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. 
A la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.  Admetre com a usuaris/àries  del Centre Obert “L’Oliveta”, durant el curs 
2016/2017, amb efectes del dia 30 de març 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. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre Obert “L’Oliveta”. 

 
d) Aprovació, si s’escau, ajut d’urgència social 

 
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pels Serveis socials bàsics de 
l’ajuntament de Santa Bàrbara. 
Vista la valoració positiva emesa per l’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, i que consta a l’expedient com Annex I, en relació a la 
sol·licitud presentada. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social, 
d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als  Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i 
a intervenció de fons. 
 

e) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 
 

Atès que durant s’ha realitzat el repartiment domiciliari de la revista Magazin 
corresponent al primer trimestre del 2017. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 250,00 € al Sr, J. R. L. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i al beneficiari. 
 

f) 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. 
Atès que per necessitats de cada departament s’han hagut de modificar alguns períodes 
aprovats. 
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 als que se’ls ha modificat el període de vacances sol·licitat. 
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g) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica a l’Escola Jaume Balmes 

 
Vista la petició presentada pel Sr. Director de l’Escola Jaume Balmes, en el que exposa 
que durant la realització de les Jornades Culturals l’esmentada escola ha d’organitzar el 
Concurs Literari Rogeli Farnós de caràcter escolar i local, per la qual cosa sol·licita la 
col·laboració de la Regidoria d’Ensenyament d’aquest Ajuntament per fer front a les 
despeses dels llibres-obsequis del concurs literari Rogeli Farnós. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 500,00 € en concepte de col·laboració en 
l’adquisició dels llibres per obsequiar als guanyadors del concurs.  
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i a la beneficiària. 
 

h) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica Unió Ciclista Santa Bàrbara 
 
Atès que un dels objectius de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
és la incentivació de l’esport. 
Atenent que la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats esportives del poble 
que actualment participa en la difusió del ciclisme tan en el propi municipi com fora 
donant a conèixer d’aquesta manera la nostra població arreu, la Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta el següents acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 150,00 € en concepte d’esponsorització de 
la Unió Ciclista Santa Bàrbara. 
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i a la beneficiària. 
 

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-cinc minut de tot el tractat jo la Secretària acctal. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 


