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 ACTA 
 

De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 05 d’octubre 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 dinou hores i trenta 
minuts del dia 05 d’octubre 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 21-09-2017. 
 
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 
 
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 
 
4. Aprovació, si s’escau, tercera certificació de les obres “Remodelació de l’edifici de 

l’Ajuntament – 3a Fase”. 
 
5. Aprovació, si s’escau, relació Plusvàlues. 
 
6. Acceptació, si s’escau, subvenció de la 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 21-09-2017. 
 

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. 29 per un import de cent vint 
mil set-cents setanta euros (120.770,00 €) i que comença amb la d’Herraiz Maquinaria 
ICA, SA corresponent a carro porta manguera i reparació Karcher, per import de 411,09 
€ i finalitza amb la de Servidel, SLU, corresponent a la 2a certificació d’obres 
“Arranjament del carrer Aragó”, per import de 78.081,19 €. 
 

3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 
 

No n’hi ha. 
 

4. Aprovació, si s’escau, tercera certificació de les obres “Remodelació de l’edifici de 
l’Ajuntament – 3a Fase”. 

 
Vista la Certificació núm. 3 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament  - 3a Fase”, 
presentada per la direcció de l’obra, per un import de setze mil vuit-cents vuitanta-cinc 
euros amb cinquanta-set cèntims (16.885,57 €), 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. 3 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament  
- 3a Fase”, per un import de 16.885,57 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Obres Vent 
i Sol 2010, SL. 

 
5. Aprovació, si s’escau, relació Plusvàlues. 
 

Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al 
segon trimestre de l’any 2017, a la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels 
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 2.187,41 €. 
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 368,18 €. 
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació 
aprovada. 

 
6. Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona. 

 
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 del programa específic d’obres 
per a la millora de xarxes bàsiques municipals  i del programa de modernització 
d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI), per import de 
vint-i-cinc mil vuit-cents seixanta-nou euros amb setanta-quatre cèntims (25.869,74 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
25.869,74 €, per al programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir 
l’administració electrònica (PEXI), concedida per la Junta de Govern de la Diputació de 
Tarragona de data adoptat en sessió de data 22 de setembre de 2017. 



Ajuntament de 
Santa Bàrbara 

3 

 

 

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) E. C. M. 

 
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. E. C. M., en que sol·licita la revisió de la 
taxa de recollida de brossa domiciliària i clavegueram de l’edifici situat al carrer Major 
núm. 108, 1r., per tractar-se d’un immoble que no reuneix les condicions mínimes 
d’habitabilitat. 
Vist l’informe emès al respecte pel Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, un cop 
comprovada la situació al·legada, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. La rectificació de la taxa de recollida de brossa domiciliària i clavegueram de 
l’edifici situat al carrer Major núm. 108, 1r. d’aquest municipi, per a l’exercici 2018. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al  peticionària. 

 

b) I. A. B. 
 

Atesa la petició presentada per la Sra. I. A. B., en la que sol·licita el canvi de titularitat del 
dret funerari del  nínxol núm. 863, que actualment figura a nom del Sr. A. B. F., a favor de 
la peticionària per defunció del titular i renúncia dels altres hereus, i l’expedició de nou 
títol. 
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 863 a favor de la 
peticionària, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

c) M. C. A. B. 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. M. C. A. B., en la que sol·licita el canvi de titularitat 
del dret funerari del  nínxol núm. 40A, que actualment figura a nom de la Sra. M. C. B. C., 
a favor de la peticionària per defunció de la titular i renúncia dels altres hereus, i 
l’expedició de nou títol. 
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 40A a favor de la 
peticionària, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

d) R. M. A. B. 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. R. M. A. B., en la que sol·licita el canvi de titularitat 
del dret funerari del  nínxol núm. 43A, que actualment figura a nom del Sr. M. A M., a 
favor de la peticionària per defunció del titular i renúncia dels altres hereus, i l’expedició 
de nou títol. 
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, 
acorda: 
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PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 43A a favor de la 
peticionària, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 

e) G. G. R. 
 
Vista la petició presentada per la Sra. G. G. R., en representació de les pubilles majors 
2017, en la que sol·licita la segona aportació econòmica per a la realització de la carrossa 
de les pubilles majors de les passades festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica per a la realització de la carrossa de les pubilles 
majors de les passades festes majors, per un import de 270 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

f) L. F. A. C. i  J. J. A. A. 
 
Vist l’escrit presentat pels Srs. L. F. A. C. i  J. J. A.  A., en el que exposen que la Sra. C. A. 
P. mitjançant testament els va instituir hereus dels seus béns. 
Que en escriptura de data 10 de maig de 2017  van atorgar escriptura pública de renúncia 
d’herència. 
Atenent que entre altres béns que formen el cabal hereditari hi consta el dret funerari del 
nínxol núm. 272 del cementiri municipal. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Acceptar la renuncia a la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 272 del 
cementiri municipal quedant de titularitat municipal, sense que s’hagi d’abonar quantitat 
de cap mena als renunciants. 
SEGON.- Donar trasllat del present acord als peticionaris. 
 

g) C. P. S. 
 
Vista la petició presentada pel Sr. C. S. P. en la que exposa que és titular d’una targeta 
d’aparcament  per a persones amb disminució per mobilitat reduïda i que d’acord amb el 
de disposa l’article 5.d) del Decret 97/202, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament 
per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de 
les persones amb mobilitat reduïda, sol·licita la reserva d’una plaça d’aparcament en front 
del seu domicili, per mitjà d’una senyal grafiada de forma horitzontal, que reprodueixi el 
símbol d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament per a persones amb 
disminució. 
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat 
acorda: 
PRIMER. Encarregar al cap de la brigada que pinte la reserva d’una plaça d’aparcament 
al carrer Andorra cantonada amb el carrer Major a les immediacions del domicili del 
sol·licitant, per mitjà d’una senyal grafiada de forma horitzontal, que reprodueixi el símbol 
d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament per a persones amb disminució. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a l’encarregat de la brigada 
municipal. 
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8. Assumptes diversos. 

 

a) Aprovació, si s’escau, Programa d’actes dissabtes de Tardor “Cultutardor” 

Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Cultura, per a la realització dels 
actes dissabtes de Tardor  “Cultutardor” que es desenvoluparan durant els dissabtes 4 i 11 
de novembre a l’Smartcentre. 
 
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven. 
 

b) Suspensió del subministrament d’aigua potable 
 

Vist l’escrit presentat per l’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament 
d’Aigua Potable del municipi de Santa Bàrbara, SOREA, en el que exposa que han 
detectat fraus en el 3r, trimestre de 2017 a punts de subministrament del servei d’aigua 
del municipi. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Que es procedeixi en la forma reglamentàriament establerta, al tall dels fraus 
detectats en el 3r. trimestre de 2017. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la concessionària del Servei Municipal 
d’Abastament d’Aigua Potable de Santa Bàrbara SOREA. 
 

c) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atès que els propers dies 17, 18, i 19 de novembre està prevista la realització de la XXI 
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç. 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la publicitat de la fira esmentada. 
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 tex refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte menor 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 tex 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. Adjudicar la contractació del servei consistent en la publicitat de la propera fira 
de l’oli d’acord amb els annexos aportats a la mercantil Ràdio Tortosa, per un import de 
125,00 € més la quota corresponent d’IVA inclòs. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
contracte corresponent. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la mercantil adjudicatària i a intervenció de 
fons.  
 

d) Aprovació, si s’escau, contracte de lloguer 
 
Atès que els propers dies 17, 18 i 19 de novembre està prevista la realització de la XXI 
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç. 
Atès que per a la realització de l’esmentada fira es necessari procedir al lloguer de les 
carpes per a la instal·lació dels estants expositors. 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses del sector. 
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La Junta de Govern Local, un cop examinades les ofertes presentades, per unanimitat, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. La contractació de la instal·lació i el lloguer  de les carpes per a la XXI Fira de 
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a l’empresa FATSINI, SL, per un import total de 
dinou mil dos-cents seixanta-tres euros amb vint cèntims (19.263,20 €) IVA inclòs. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
contracte corresponent. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la mercantil adjudicatària i a intervenció de 
fons.  
 

e) Aprovació, si s’escau, contracte de lloguer 
 
Atès que els propers dies 17, 18, i 19 de novembre està prevista la realització de la XXI 
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç. 
Atès que per a la realització de l’esmentada fira es necessari procedir al lloguer dels 
estands expositors i la seva instal·lació. 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses del sector. 
La Junta de Govern Local, un cop examinades les ofertes presentades, per unanimitat, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. La contractació de la instal·lació i el lloguer  dels estands per a la XXI Fira de 
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, a la mercantil FATSINI, SL, per un import de 12,00 
€/m2 més la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària i a intervenció de fons. 
 

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. 
Atenent que diversos treballadors han presentat recurs degut a errors en els períodes 
aprovats 
Atès que per part de la Regidoria de Personal d’aquest Ajuntament s’han valorat les 
rectificacions proposades i tenint en compte les necessitats de cada departament. 
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 que han presentat recurs. 
 

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 minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal. 

 
Vist i plau 

            L’Alcalde, 


