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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 18 de maig 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 18 de maig 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 

 
Secretària acctal. de la Corporació:  Sra. Isabel Verge Caballé 
 

Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 04-05-2017. 

 
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, relació de plusvàlues. 
 
6. Sol·licitud subvencions a la Diputació de Tarragona. 

  
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 04-05-2017. 

 
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. 14 per un import de trenta-dos 
sis-cents trenta-sis euros amb setanta-nou cèntims (32636,79 €) i que comença amb la 
d’Agrícola del Camp “Santa Bàrbara”, SCCL, corresponent a oli obsequi participants 
concurs literari, per import de 168,96  € i finalitza amb la d’Agrícola del Camp “Santa 
Bàrbara”, SCCL, corresponent a oli festa sant Gregori, per import de 230,87 €. 
 

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: 
 

 P. F. Q., llicència municipal per reforma amb modificació d’estructura cobriment de 
pati, al carrer Terol núm. 9. Exp. 28/2017. 

 
Prorroga d’obres: 
 

Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local, acorda per 
unanimitat, la concessió de les següents prorrogues d’obres a: 

 
 À. i E. Ch. Ll., prorroga pel termini d’un any i mig, per realització de les obres de 

distribució de dos habitatges unifamiliars aïllats, al carrer Franja de Ponent núm. 7. 
Exp. 20/2014. 
 

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:  
 
 A. Á. C., al carrer Camí de Solsó núm. 2, bloc A casa 6. 

 
5. Aprovació, si s’escau, relació de plusvàlues. 
 

Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al 
primer trimestre de l’any 2017, 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 3.704,09 €. 
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 234,42 €. 
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació 
aprovada. 
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6. Sol·licitud subvencions a la Diputació de Tarragona. 
 

A) Sol·licitud, si s’escau subvenció dins els programes i activitats culturals 
 
El Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar les bases específiques que han de regir 
la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als municipis i EMD 
de la demarcació de Tarragona amb població fins 5.000 habitants, per dur a terme 
programes i activitats culturals d’interès general, publicades en el BOP de Tarragona 
núm. 64 de 31 de març de 2017. 
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per a la realització de programes i 
activitats culturals, a la Diputació de Tarragona per la realització de les activitats culturals 
2017. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció dins els 
programes i activitats culturals, per la realització de les activitats culturals 2017, per un 
import de 6.000,00 €. 
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la 
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords. 
 
 

B) Sol·licitud, si s’escau, subvenció per a inversions en equipaments municipals 
 
El Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar les bases específiques que han de regir 
la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als municipis i EMD i 
altres ens dependents amb població fins 10.000 habitants, destinades a inversions i a 
gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i 
indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, publicades en el BOP de Tarragona 
núm. 64 de 31 de març de 2017. 
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per a inversions en equipaments 
municipals. 
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per a la gestió i funcionament 
d’equipaments municipals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció per a 
inversions en equipaments municipals, per un import de 5.000,00 €. 
SEGON. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció per a la 
gestió i funcionament d’equipaments municipals, per un import de 6.000,00 €. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la 
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords. 
 

C) Sol·licitud, si s’escau, subvenció caràcter extraordinari i no previstes a la resta de 
convocatòries anuals de la Diputació 
 
El Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar les bases específiques que han de regir 
la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a ajuntaments i altres 
ens locals i entitats de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals i 
d’interès ciutadà de caràcter extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries 
anuals de la Diputació, publicades en el BOP de Tarragona núm. 64 de 31 de març de 
2017. 
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Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció extraordinària per a la substitució de 
la superfície de la ,pista de tennis del poliesportiu municipal. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció caràcter 
extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació, per un 
import de 10.000,00 €. 
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la 
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords. 
 

D) Sol·licitud, si s’escau, subvenció per esport base i activitats esportives singulars i 
extraordinàries 
 
El Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar les bases específiques que han de 
regular la concessió de subvencions que atorga la Diputació de Tarragona destinades a 
entitats esportives pel foment de l’esport base i d’altres activitats esportives de caràcter 
extraordinari que es realitzin a la demarcació de Tarragona amb la finalitat de potenciar el 
desenvolupament econòmic local, la cohesió social i que completin o supleixin els serveis 
de competència municipal en aquest àmbit o siguin d’interès públic local, publicades en el 
BOP de Tarragona núm. 64 de 31 de març de 2017. 
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud d’una subvenció per esport base i activitats 
esportives singulars i extraordinàries. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció per esport 
base i activitats esportives singulars i extraordinàries, per un import de 2.000,00 €. 
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la 
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords. 
 

E) Sol·licitud, si s’escau, subvenció per l’actuació PEXI-Programa de modernització 
d’equipaments informàtics per garantir l’Administració electrònica 
 
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. 
Atenent que la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 17 de març de 
2017, ha aprovat la convocatòria de subvencions PEXI anualitat 2017. 
Atenent que la convocatòria inclou els Programes següents: 

 Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals 
(abastament, sanejament i enllumenat públic). 

 Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’Administració 
electrònica. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la formulació de la sol·licitud d’atribució de subvenció per a les 
actuacions següents: 
1. PEXI– Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir 

l’Administració electrònica: 
 

Any Actuació Pressupost Subvenció 
PEXI 

Aportació 
municipal 

2017 Programa de modernització    
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d’equipaments informàtics 28.920,31 27.412,00 1.508,31 

 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per a l’efectivitat dels presents acords. 
 

7. Peticions varies. 
 

a) C. G. R. 
 
Vista la petició presentada per la Sra. C. G. R., en la que sol·licita una bestreta per a la 
realització de la carrossa, de les pubilles majors, de les properes festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de la carrossa de les pubilles majors 
de les properes festes majors, per un import de 180,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

b) E. T.  
 

LLICÈNCIA DE CONNEXIÓ EN CASC URBÀ A LA XARXA GENERAL D’AIGUA. 
RENUNCIA 
 

Nom: E. T. 

Registre general: 510/2017 

Emplaçament: carrer Major núm. 152, 1r. 3a. 

Connexió a realitzar: Comptador d’aigua potable 

 
Vista  la sol·licitud de renuncia a la llicència municipal per connexió en casc urbà a la 
xarxa general d’aigua formulada pel Sr. E. T., titular de la llicència esmentada. 
 
Atès que la renuncia al dret és legítima de conformitat amb els arts. 94 de la Llei 
35/2015, d’1 d’octubre, del 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: 
PRIMER. Acceptar la renuncia a la llicència municipal per connexió en casc urbà a la 
xarxa general d’aigua. 
SEGON. Comunicar els presents acords al peticionari i a intervenció de fons. 
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c) Institut Les Planes 
 
Atesa la petició presentada per la coordinadora de l’Aula d’Excel·lència de l’Institut Les 
Planes, en la que exposa que l’esmentat institut durant aquest curs 2016-2017 han 
continuat amb el projecte anomenat “Aula d’Excel·lència” adreçat a l’alumnat del 2n cicle 
d’ESO (3r i 4t),  i també 1r. de Batxillerat, els qual excel·leixen en el seu aprenentatge, 
Aquests alumnes participen en una aula virtual on cada trimestre duen a terme un mínim 
de dues activitats d’aprenentatge complementàries al currículum, les quals tenen coma  
finalitat ampliar els seus coneixements i habilitats i fomentar l’esperit de millora i de 
constància en el treball. Aquestes tasques tenen un reconeixement acadèmic mitjançant 
un increment de la nota de les assignatures pertinents, una orla d’excel·lència i els 
obsequis que els ajuntaments de la nostra comunitat educativa tingui interès a oferir, per 
la qual cosa sol·licita que l’ajuntament continuï col·laborant amb el projecte. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Obsequiar als alumnes que participin en l’esmentada aula, amb un abonament 
P-10 per a les piscines municipals. 
SEGON. Comunicar el present acord a la direcció de l’IES Les Planes i a intervenció de 
fons. 
 

d) P. C. C. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. P. C. C., en la que exposa que té cura directa d’un 
fill menor de dotze anys, per la qual cosa sol·licita la reducció de la jornada laboral en un 
25%. 
Per tot l’exposat i d’acord amb el que disposa 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de 
mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les 
administracions públiques Catalunya, segons la redacció de l’article 97 de la Llei 5/2012, 
del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics. 
La Junta de Govern local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la reducció d’un 25% de la jornada laboral per paternitat del 
treballador d’aquest Ajuntament   P. C. C., amb la reducció proporcional de retribucions, 
a partir del proper dia 1 de juny i fins el 30 de setembre de 2017 tots dos inclosos. 
SEGON. Comunicar el present acord al treballador d’aquest Ajuntament i a la Regidoria 
de Personal. 
 

8. Assumptes diversos. 
 
a) Adjudicació, si s’escau, contracte per l’execució de l’obra “Remodelació de l’edifici 

de l’Ajuntament – 3a Fase”. 
 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 9 de març de 
2017, aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra 
"Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 3a Fase". 
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Vistes les ofertes presentades amb el resum següent: 
 

Licitador Preu exclòs 
IVA 

IVA  

Obres Vent i Sol 2010, SL 66.351,00 13.933,71  

Construcciones Jaén Vallés, SL 75.047,88 15.760,05 

RAVI Obras, Transportes y Excavaciones, SL 70.773,00 14.862,33 

Gilabert Miró, SA 79.389,36 16.671,76 

Also Casals Instal·lacions, SL 90.247,94 18.952,07 

Regimovi, SL 75.995,00 19.958,95 

Proviser Ibérica, SL 88.888,49 18.666,58 

ARTÍFEX Infraestructuras, SL 92.147,40 19.350,95 

EDIFISA ENTER, SL 67.200,00 14.112,00 

 
Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de 
clàusules regulador del procediment, amb el següent resultat:  

 

Licitador Preu exclòs 
IVA 

IVA 

Obres Vent i Sol 2010, SL 66.351,00 13.933,71  

 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 4 de maig de 2017, 
va formular requeriment a l’empresa Obres Vent i Sol 2010, SL, per tal que presentar la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans 
que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a 
l’article 64.2 del TRLCSP, i d’haver constituït la garantia definitiva per import de 3.317,55 
€, equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del contracte (exclòs IVA). 
 
Atenent que en data 17 de maig de 2017, l’empresa indicada, ha constituït la garantia 
definitiva mitjançant aval bancari i ha presentat la documentació requerida per 
l’adjudicació del contracte, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
següents acords: 
 
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Remodelació de l’edifici de 
l’Ajuntament – 3a Fase" a l’empresa Obres Vent i Sol 2010, SL, en les següents 
condicions: 

 

 Preu: 80.284,71 €, IVA inclòs. 

 Termini d’execució:  3 mesos. 

 Termini de garantia: 12 mesos. 

 Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques – 
administratives i a l’oferta presentada per l’adjudicatària. 

 
SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del 
corresponent contracte. 
 
TERCER. Aprovar la devolució de la garantia provisional dipositada pels licitadors. 
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QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
contracte. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament d’obres i 
urbanisme i Intervenció de fons. 

 
b) Aprovació, si s’escau, liquidació presentada per la mercantil SOREA corresponent 

a la gestió municipal d’aigua any 2016 
 
Vista la liquidació presentada per la mercantil SOREA corresponent a l’any 2016, per la 
gestió municipal de subministrament d’aigua potable, amb un saldo a favor de l’Ajuntament 
de 9.232,98 €. 

 La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la liquidació corresponent al subministrament d’aigua potable de l’any 
2016, per un import de 9.232,98 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa SOREA i a intervenció de fons. 

 
c) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obres 
 

Atesa la necessitat de procedir a la col·locació d’una tanca de xapa a la urbanització la 
Plana d’aquest municipi. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atès el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, 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 de les obres necessàries per a la col·locació d’una 
tanca de xapa a la urbanització la Plana d’aquest municipi, per un import de 5.662,80 
IVA inclòs amb la mercantil Vallés Moreno, CB. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
fons d’aquest Ajuntament. 
 

d) Aprovació, si s’escau, memòria valorada per l’execució de les obres “Arranjament 
de diversos camins municipals sant Francesc i de Solsó 
 
Vista la memòria valorada per l’execució de les obres “Arranjaments de diversos camins 
municipals sant Francesc i Solsó”, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 37.355,12 €. 
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 la memòria valorada per l’execució de les obres 
“Arranjaments de diversos camins municipals sant Francesc i Solsó”, redactat pels 
serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per contracta de 37.3355,12 
€. 
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SEGON. Ordenar la exposició pública de la memòria inicialment aprovada, 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 la memòria esdevindrà definitivament aprovada. 
 

e) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atesa la necessitat de disposar dels aixecaments topogràfics  dels carrers sant Rafael i 
Hostal dels Frares d’aquest municipi per tal de poder redactar els corresponents 
projectes tècnics. 
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. 
Atès el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, 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 de redacció dels aixecaments topogràfics  
dels carrers sant Rafael i Hostal dels Frares d’aquest municipi, amb l’enginyer tècnic 
agrícola Sr. Jaume Pla Ros per un import de 1.200,00 € més la quota corresponent 
d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
 

f) 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. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER.  Admetre com a usuària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al 
contracte a la següent usuària: 
M. Ll. Q., amb DNI núm. 3999***** 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal. 

 
g) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obra 

 
Atesa la necessitat de procedir a l’arranjament del camí de Sant Francesc. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article 6 
del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, 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 de les obres d’arranjament del camí de Sant Francesc, per 
un import total de 27.975,20 € IVA inclòs, amb la mercantil Construcciones 3 G, SA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

h) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obra 
 
Atesa la necessitat de procedir a l’arranjament del camí de Solsó. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article 
6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, 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 de les obres d’arranjament del camí de Solsó, per un 
import total de 9.379,92 € IVA inclòs, amb la mercantil Construcciones 3 G, SA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

i) Adhesió, si s’escau, a la campanya MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE-2017 
 

Atès que el proper dia 9 de juliol la Fundació Esclerosi Múltiple celebrarà la campanya 
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. 
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara any rere any ha donat suport  a aquesta 
campanya mitjançant la celebració de la jornada de natació solidària a les piscines 
municipals. 
Atès que la Fundació mitjançant el suport rebut d’entitats i piscines d’arreu de Catalunya 
ha pogut consolidar els serveis socio-sanitaris dels hospitals de dia, millorant la qualitat 
de vida de les persones que pateixen esclerosi múltiple a Catalunya i donant continuïtat 
a la investigació de la malaltia. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Adherir-se a la celebració el proper dia 9 de juliol a la campanya Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple. 

 SEGON. Donar trasllat del present acord a la Fundació Esclerosi Múltiple 
 

j) Aprovació, si s’escau, contracte d’arrendament 
 
Atès que dins els actes de les Festes Majors es troba la desfilada de carrosses i donat 
que una de les carrosses és la de les pubilles majors. 
Atès que és necessari procedir al lloguer d’un magatzem per a la confecció de la 
carrossa esmentada. 
A la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El lloguer del magatzem situat al carrer Terol núm. 10-12 propietat del Sr. C. 
G., per un import total de 600,00 €. 
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SEGON. Donar trasllat del present acord al propietari del magatzem i a intervenció de 
fons. 
 

k) Sol·licitud de subvenció exclosa  de concurrència que atorgarà el Departament 
d’Ensenyament  per al funcionament de les Escoles de Música Municipals. Curs 
2015-2016 
 
Atès que per tal que el Departament d’Ensenyament pugui iniciar el més aviat possible 
els tràmits necessaris per a l’atorgament de subvenció a les corporacions locals  per al 
sosteniment del funcionament de les escoles de música per al curs 2015/16, és 
necessari trametre l’expedient instruït a la Direcció General de Centres Públics . 
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció a escoles de música municipals al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la 
concessió d’un ajut econòmic per al manteniment de l’escola de música municipal 
Germans Arasa “Los Flarets” curs 2015-2016, per un import de 3.518,00 €. 
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la 
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords. 

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

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 


