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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 20 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 20 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:  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 06-04-2017. 

 

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. Peticions varies. 
 
6. Assumptes diversos. 

 
7. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 06-04-2017. 

 
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. 11 per un import de cinquanta-
dos mil cent-set euros amb vint-i-set cèntims (52.107,27 €) i que comença amb la de J. 
M. V. Ll., corresponent a material escenari Smartentre, per import de 1.100,00 € i 
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finalitza amb la de Corporación Alimentaria Guissona, SA, corresponent a productes 
confecció mones centre obert, per import de 18,80 €. 
 

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: 
 
 A. C. S. Exp. núm. 55/2016. 
 J. J. F. C. Exp. núm. 73/2016. 
 M. I. F. M. Exp. 09/2017. 
 J. F. E. C. Exp. núm. 13/2017. 

 
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:  
 
 I. G. N., al Passeig de les Escoles núm. 6, 3r., 4a. 

 
5. Peticions varies. 

 
a) 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 3 parcel·la 75 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. 
 

b) J. J. R. A. 
 
Atesa la petició presentada pel Sr. J. J. R. A. en la que sol·licita, en la que sol·licita la 
devolució de la fiança per un import de 60,00 € dipositada en data 20-02-2015, 
dipositada per arranjament d’una canonada que creuava el camí municipal denominat 
“Lladoneres”, del terme municipal de Santa Bàrbara 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 60,00 €.  
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SEGON. Comunicar el present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

c) R. A. R. 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. R. A. R. en la que sol·licita el fraccionament i 
ajornament del pagament de les taxes per la tramitació de l’expedient de sol·licitud de 
llicència municipal ambiental de l’activitat de llibreria, ubicada al carrer Girona núm. 40, 
del municipi de Santa Bàrbara. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. L’acceptació del fraccionament i ajornament del pagament de la taxa per la 
tramitació de l’expedient de sol·licitud de llicència municipal ambiental de l’activitat, 
proposat per la peticionària amb tres mensualitats, havent d’efectuar l’ingrés durant els 
cinc primers dies de cada mes a partir del proper mes de maig. 
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 
d) J. E. G. Ll. 

 
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. J. E. G. Ll., titular del bar situat al carrer Sant Antoni 
núm. 4 en  la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una terrassa d’estiu al Parc 
Municipal amb taules i cadires. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa d’estiu al Parc Municipal, 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 corresponents. 
QUART. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

6. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a 

persones amb disminució 
 
Vist l’escrit presentat pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, 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 dels 
següents peticionaris: 
Sra. P. E. V. A. 
Sr.  J. P. V. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a Serveis Socials. 
 

7. 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 minut de tot el tractat jo la Secretària acctal. 
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Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 


