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 ACTA 
 

De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 7 de setembre 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, assistida per la Secretària acctal., essent les tretze hores i trenta 
minuts del dia 7 de setembre 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 
 

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

Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 17-08-2017. 
 
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. Declarar, si s’escau, admeses les ofertes presentades per l’execució de les obres 

“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa C”. 
 
6. Acceptació, si s‘escau, subvencions Diputació de Tarragona. 
 
7. Peticions vàries. 
 
8. Assumptes diversos. 
 
9. Torn obert de paraula. 

 

Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 17-08-2017. 
 

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. 26 per un import de dos-cents 
nou mil cent-vuitanta-dos amb vuitanta-dos cèntims (209.182,82 €) i que comença amb 
la de Zona de Baile, SL corresponent a lloguer taules i cadires festivitat sant Gregori, per 
import de 786,50 € i finalitza amb la d’Obres Vent i Sol 2010, SL, corresponent a 2a 
certificació de les obres “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament 3a fase”, per import de 
29.742,16 €. 
 

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: 
 

 X. B. C. llicència municipal per rehabilitació sense modificació d’estructura 
construcció d’escala interior, al carrer Major núm. 183. Exp. 46/2017. 

 
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: 
 
 Á. R. M., Exp. 78/2016. 
 F. R. A., Exp. 31/2017. 
 
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: 
 
 Á. R. M., Exp. 78/2016. 
 Hotel Diego, SL. Exp. 84/2016. 

 
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. M. M., al carrer Major núm. 152, 1r., 2a. 

 
5. Declarar, si s’escau, admeses les ofertes presentades per l’execució de les obres 

“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa C”. 
 

Atenent que la Junta de Govern Local en sessió duta a terme el dia 3 d’agost de 2017, 
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra "Remodelació 
d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa C". 
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent: 

Licitador Preu exclòs IVA IVA 

M i J GRUAS, SA. 156.083,15 32.777,46 
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les quals compleixen els requisits i han presentat la documentació fixada al Plec de clàusules 
econòmiques administratives regulador del contracte. 
Efectuades les valoracions de les ofertes presentades, d’acord amb el que determina el Plec 
de clàusules econòmiques administratives, l’oferta més econòmica no incursa en baixa 
temerària o desproporcionada, ha estat la presentada per Excavacions Vives Anguera, SL, 
qui ha ofert realitzar l’obra pel preu següent: 163.561,75 € 
 
Per l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents: 
1. M i J GRUAS, SA. 
2. Obres Vent i Sol 2010, SL. 
3. Covan Obres Públiques, SL. 
4. EXXAVER, SL. 
5. CONSTRUCCIONES 3 G, SA. 
6. Excavacions Vives Anguera, SL. 
7. SERVIDEL, SLU. 
8. Regimovi, SL. 

 
SEGON. Requerir l’empresa Excavacions Vives Anguera, SL, per tal que en el termini de 
en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present 
requeriment, presenti 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, d’haver constituït la garantia definitiva per import de 6.758,75 €., 
equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del contracte (exclòs IVA) i autorització 
atorgada en favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per tal que durant l’execució del 
contracte pugui consultar quantes vegades sigui necessari el compliment per part de 
l’empresa de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors. 

 
6. Acceptació, si s‘escau, subvencions Diputació de Tarragona. 

 
A) Activitats de l’Escola de Música curs 2016-2017 

 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, pel qual es 
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per les activitats de les 
Escoles de Música de titularitat de la demarcació de Tarragona, pel curs 2016-2017, per 
import de set mil vuit-cents quaranta-tres euros amb noranta cèntims (7.843,90 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
7.843,90 €, en concepte d’activitats de les Escoles de Música de titularitat de la 

Obres Vent i Sol 2010, SL. 150.261,00 31.554,81 

Covan Obres Públiques, SL. 142.231,00 29.868,51 

EXXAVER, SL. 167.305,04 35.134,06 

CONSTRUCCIONES 3 G, SA. 160.075,67 33.615,90 

Excavacions Vives Anguera, SL. 135.175,00 28.386,75 

SERVIDEL, SLU. 139.934,68 29.386,28 

Regimovi, SL. 140.000,00 29.400,00 
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demarcació de Tarragona, pel curs 2016-2017, concedida per la Junta de Govern de la 
Diputació de Tarragona de data adoptat en sessió de data 21 de juliol de 2017. 
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat 
atorgat. 
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la 
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció. 

 
B) Programes i Activitats Culturals 

 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona pel qual es 
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a la realització de 
Programes i Activitats Culturals. Convocatòria 2017, per import de quatre mil cent trenta-
cinc euros amb vuitanta-sis cèntims (4.135,86 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
4.135,86 €, per a la realització de Programes i Activitats Culturals. Convocatòria 2017, 
concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 21 de juliol de 
2017. 
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat 
atorgat. 
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la 
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció. 

 
C) Inversions en equipaments municipals 

 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona pel qual es 
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a inversions en 
equipaments municipals, per import de quatre mil quatre-cents vuitanta-cinc euros amb 
cinquanta cèntims (4.485,50 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
4.485,50 €, per a la realització d’inversions en equipaments municipals, concedida per 
la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 21 de juliol de 2017. 
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat 
atorgat. 
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la 
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció. 

 
D) Subvenció per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès 

ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor culturals. Convocatòria 2017 
 

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona pel qual es 
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a la gestió i 
funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i 
patrimonials i de valor culturals. Convocatòria 2017, per import de dos mil cent seixanta-
vuit euros amb deu cèntims (2.168,10 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
2.168,10 €, per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà 
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i d’edificis singulars i patrimonials i de valor culturals, concedida per la Junta de Govern 
de la Diputació de Tarragona de data 21 de juliol de 2017. 
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat 
atorgat. 
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la 
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció. 

 
E) XXI Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç  

 
Vist l’acord adoptat pel Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 
pel qual es concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a la realització 
d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat convocatòria 2017: 

 XXI Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç, per import de onze mil cinc-cents noranta-
tres euros amb setanta-tres cèntims (11.593,73 €). 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 

 PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel Consell Rector del Patronat de Turisme de 
la Diputació de Tarragona, pels següents conceptes: 

 
XXI Fira de l’oli novell, per import de 11.593,73 €. 
Concedides pel Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 
data 19 de juliol de 2017. 
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat atorgat. 
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la 
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció. 

 
7. Peticions varies. 

 
a) J. M. A. 

 
Atesa la petició presentada pel Sr. J. M. A., en la que exposa que va inscriure a la seva 
filla, L. M. A., al Casal d’estiu “Els Ballarics”, que organitza aquest Ajuntament, i que va fer 
el corresponent pagament de la inscripció per import de 27,00 €. 
Atès que no podrà compatibilitzar–ho amb el curs de twirling que comença el mateix dia, 
per la qual cosa sol·licita la devolució de l’import de la inscripció. 
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. La devolució de 27,00 €, corresponents a la inscripció al Casal d’estiu “Els 
Ballarics”. 
SEGON. Comunicar el present acord al peticionari i a intervenció de fons. 

 

b) Unió Ciclista Santa Bàrbara 
 

Vista la petició  presentada pel President de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, en la que 
exposa que en motiu de les passades festes majors van organitzar la Cursa d’Escoles de 
Ciclisme. 
Atès que es va d’haver de contractar una pòlissa d’assegurança d’accidents per a cobrir 
possibles accidents durant la realització de la prova esmentada, és per això que sol·licita 
una aportació econòmica per fer front al pagament de l’esmentada pòlissa d’assegurança. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
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PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 171,74 € per al pagament de la pòlissa 
d’assegurança de la cursa abans esmentada a la Unió Ciclista Santa Bàrbara. 
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i a la beneficiària. 

 

8. Assumptes diversos. 

 
a) Aprovació, si s’escau, segona certificació de les obres “Remodelació de l’edifici de 

l’Ajuntament  - 3a Fase”. 
 

Vista la Certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament  - 3a Fase”, 
presentada per la direcció de l’obra, per un import de vint-i-nou mil set-cents quaranta-dos 
euros amb setze cèntims (29.742,16 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels 
serveis tècnics municipals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament  
- 3a Fase”, per un import de 29.742,16 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Obres Vent 
i Sol 2010, SL. 
 

b) Aprovació, si s’escau, acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació de 
l’edifici de l’ajuntament – 3a Fase” 
 
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament - 3a 
Fase”, que incorpora els preus contradictoris números PC01 degudament signada pel tècnic 
director de l’obra i l’empresa adjudicatària Obres Vent i Sol 2010. SL. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
Aprovar l’acta de preus contradictoris de la que se’n ha donat compte. 
 

c) Aprovació, si s’escau, desistiment llicència d’activitat  
 

Llicència d’activitat. Desistiment 
 

Nom:      J. J. M. Q. 
Registre general: 343/2013 
Núm. Expedient:      05/2013 
Emplaçament: Passeig de les Quatre Carreteres núm. 23 
Activitat a desenvolupar: taller mecànic de reparació de maquinària agrícola, vehicles 
comercials i turismes. 
 
Vist  l’expedient presentat pel Sr. J. J. M. Q., sol·licitant llicència municipal d’activitats. 
Atenent que el peticionari ha presentat escrit de renúncia a la sol·licitud de llicència 
d’activitat que es va sol·licitar en data 13 de setembre de 2013.  
De conformitat amb l’art. 94 de la Llei 35/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, tota persona interessada pot desistir 
de la seva sol·licitud i l’administració ha d’acceptar completament el desistiment i ha de 
declarar conclús el procediment. 
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 
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ACORDS: 
 

PRIMER. Tenir per desistit al sol·licitant, ordenat l’arxiu de l’expedient sense cap altre 
tràmit i sense necessitat d’haver de resoldre sobre la mateixa. 
SEGON. Declarar conclòs el procediment incoat per a la tramitació de la llicència 
esmentada i que es procedeixi a l’arxiu del mateix.  
TERCER. Donar trasllat dels presents acords al peticionari. 
 

d) Aprovació, si s’escau, desistiment llicència d’activitat  
 
Llicència d’activitat. Caducitat 

 
Nom:       M. Á. E. S. 

Registre general: 1698/2016 

Núm. Expedient:        14/2016 

Emplaçament: Passeig de les Quatre Carreteres núm. 50 

Activitat a desenvolupar: Oficina Immobiliària 

 

Vist l’expedient presentat per la Sra. M. Á. E. S., sol·licitant llicència municipal d’activitats. 
Atès que per tal de poder complimentar el preceptiu expedient, en data 15 de novembre 
de 2016 es va requerir a la peticionària l’autoliquidació de la taxa que merita la concessió 
de llicència d’activitat, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General tributària, el pagament en període voluntari dels deutes notificats entre 
els dies 1 i 15 de cada mes s’hauran de fer efectius abans del dia 20 del mes següent i els 
notificats entre els dies 16 i darrer del mes s’hauran de realitzar abans del dia 5 del segon 
mes següent. 
Atès que la sol·licitant des del moment del requeriment fins aquesta data no ha realitzat el 
pagament de l’autoliquidació. 
De conformitat amb l’art. 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, procedeix acordar la caducitat de 
l’expedient abans esmentat. 
Atès el previst a l’article 87.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens local. 
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. Tenir per desistida a la sol·licitant, ordenat l’arxiu de l’expedient sense cap altre 
tràmit i sense necessitat d’haver de resoldre sobre la mateixa. 
SEGON. Declarar la caducitat de la llicència municipal d’activitats abans esmentada. 
TERCER. Declarar conclòs el procediment incoat per a la tramitació de la llicència 
esmentada i que es procedeixi a l’arxiu del mateix.  
QUART. Aprovar la liquidació taxa corresponent i comunicar els presents acords a la 
peticionària. 
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e) 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. A. H. C. 
Sr. C. P. S. 
Sr. J. L.R. A. 
Sr. M. N.C.  
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a Serveis Socials. 

 
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 catorze 
hores i cinc minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal. 

 
Vist i plau 

            L’Alcalde, 


