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 ACTA 
 

De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 19 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 19 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 
 

 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 05-10-2017. 
 
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 vàries. 
 
6. Assumptes diversos. 
 
7. Torn obert de paraula. 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 05-10-2017. 
 

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. 30 per un import de setanta-
quatre mil nou-cents vuitanta-vuit euros (74.988,00 €) i que comença amb la d’Abelló 
Assessors, SL corresponent a confecció nòmines i seguros socials setembre, per import 
de 490,66 € i finalitza amb la de Fragadis, SL, corresponent a productes pica pica visita 
Masada de Camps, per import de 7,52 €. 
 

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: 
 
 Endesa Distribución Eléctrica, SLU, llicència municipal per instal·lació de cel·les 

existents, al carrer Roger de Llúria núm. 12. Exp. 59/2017. 
 
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: 
 
 E. C. V. Exp. 69/2016. 
 

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: 

 
 K. R. C., al carrer Hereu núm. 74, 2n. 1a. 

 
5. Peticions varies. 

 
a) J. J. M. Q. 

 
Atesa la petició presentada pel Sr. J. J. M. Q. 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 taller mecànic de reparació de maquinària 
agrícola, vehicles comercials i turismes, ubicada al passeig de les Quatre Carreteres núm. 
23, 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 pel peticionari amb quatre mensualitats, havent d’efectuar l’ingrés durant els cinc 
primers dies de cada mes a partir del proper mes de novembre. 
SEGON. Comunicar el present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
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b) Delta Family, SL 
 

Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. J. P. B., en nom i representació de la 
mercantil Delta Family, SL, en que sol·licita la revisió de la taxa de recollida de brossa 
domiciliària i clavegueram de l’edifici situat al carrer Tortosa núm. 111, 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 Tortosa núm. 111 d’aquest municipi, per a l’exercici 2018. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionària. 

 
c) Excavacions Vives Anguera, SL 

 
Atesa la petició presentada per l’adjudicatària de les obres “Remodelació d’un tram del 
carrer de la Victòria Fase I – Etapa C”, en la que exposa que amb motiu de l’execució de 
les esmentades obres sol·licita provisional d’obres per connexió d’aigua. 
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Concedir provisional d’obres per connexió d’aigua per execució de les obres 
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa C”. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària. 
 

d)  President de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa Bàrbara 
 
Atès que les passades festes majors l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa 
Bàrbara es va organitzar la festa d’Homenatge a la gent gran, per la qual cosa sol·liciten 
una aportació econòmica de 1.000,00 euros per ajudar a fer front a les despeses 
ocasionades en l’organització de la festa esmentada. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica sol·licitada de 1.000,00 euros €, per ajudar a fer 
front a les despeses ocasionades en l’organització de la festa esmentada. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de 
Santa Bàrbara i a intervenció de fons. 

 

e) J. A. M. M. 
 
Atesa la petició presentada pel Sr. J. A. M. M., en la que sol·licita la devolució de la fiança 
per un import de 60,00 €, dipositada per creuar camí municipal partida Molí de Foguet, 
per a la reparació d’una fuita d’aigua del la comunitat de regants “Pou Foguet” al polígon 
22 parcel·la 40 d’aquest terme municipal, 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 €.  
SEGON. Comunicar el present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
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f) M. J. Q. Cl 
 
Atesa  la petició presentada per la Sra. M. J. Q. Cl., en que sol·licita que sigui donada de 
baixa l’activitat de forn de pa i pastisseria, ubicada en el carrer Pagesia núm. 12, amb 
efectes del dia 1 de juliol de 2017, ja que l’esmentada activitat va estat tancada al públic. 
Vist l’informe emès pel Tècnic d’activitats en el que es constata que l’esmentada activitat 
no es desenvolupa actualment en el local abans esmentat, la Junta de Govern Local, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Donar de baixa amb efectes del dia 14 de juliol de 2017, l’activitat que es venia 
desenvolupant en el local comercial del carrer Pagesia núm. 12. 
SEGON. Comunicar a la peticionària que cas que l’esmentada activitat es traspassi 
passats sis mesos des de la data de la baixa de l’activitat, no serà preceptiu el canvi de 
titularitat sinó que s’haurà de tramitar un nou expedient d’activitats d’acord amb el que 
disposa la Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental i el seu Reglament de 
desplegament. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la peticionària. 
 

g) 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 tenir cura d’un fill menor 
de dotze anys del treballador d’aquest Ajuntament  P. C. C.,  amb la reducció proporcional 
de retribucions, a partir del proper dia 1 d’octubre i fins el 11 de febrer de 2028 tots dos 
inclosos. 
SEGON. Comunicar el present acord al treballador d’aquest Ajuntament i a la Regidoria 
de Personal. 
 

6. Assumptes diversos. 

 

a) Aprovació, si s’escau, primera certificació de les obres “Arranjament del carrer 

Pagesia” 

Vista la Certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament del carrer Pagesia”, presentada per la 
direcció de l’obra, per un import de trenta-sis mil tres-cents setanta-un euros amb 
cinquanta cèntims (36.371,50 €), 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. 1 de l’obra “Arranjament del carrer Pagesia”, per un 
import de 36.371,50 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil 
Construcciones 3G, SA. 
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b) Aprovació, si s’escau, acta de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del 
carrer Pagesia” 

 
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del carrer Pagesia”, que 
incorpora els preus contradictoris números PC01 i PC02 degudament signada pel tècnic 
director de l’obra i l’empresa adjudicatària Construcciones 3G, SA. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’acta de preus contradictoris de la que se’n ha donat compte. 
SEGON. Donar trasllat de l’acta de preus contradictoris aprovada, juntament amb 
certificació del present acord a l’adjudicatària. 
 

c) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obres 
 
Atenent que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 14 
de juliol de 2016, adjudicà les obres "Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat i 
annexos", a la mercantil "Regimovi, SL." 
Atesa la necessitat de procedir a la modificació de la pendent d’un tram del carrer Mare de Déu 
de Montserrat. 
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 consistents en la modificació de la pendent d’un 
tram del carrer Mare de Déu de Montserrat, per un import total de 1.497,38 € IVA inclòs, amb 
la mercantil Regimovi, SL. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

d) Aprovació, si s’escau, tercera certificació de les obres “Arranjament del carrer 
Aragó” 
 
Vista la Certificació núm. 3 de l’obra “Arranjament del carrer Aragó”, presentada per la 
direcció de l’obra, per un import de trenta-un mil set-cents dotze euros amb vuitanta-un 
cèntims (31.712,81 €), 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 “Arranjament del carrer Aragó”, per un 
import de 31.712,81 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Servidel, 
SLU. 
 

e) Aprovació, si s’escau, acta preus contradictoris de l’obra “Arranjament del carrer 
Aragó” 
 
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del carrer Aragó”, que incorpora 
els preus contradictoris números del PN01 al PN44 degudament signada pel tècnic 
director de l’obra i l’empresa adjudicatària Servidel, SLU. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’acta de preus contradictoris de la que se’n ha donat compte. 
SEGON. Donar trasllat de l’acta de preus contradictoris aprovada, juntament amb 
certificació del present acord a l’adjudicatària. 
 

f)     Aprovació, si s’escau, pagament Conveni d’estris Casa – Museu Àngel Fibla 2017 
 
Atès que en data dinou d’abril de 2000 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’ajuntament de Santa Bàrbara i el senyor À. F. B, propietari d’una col·lecció d’estris laborals i 
de la llar, mitjançant el qual el Sr. F. B. obrirà al públic la col·lecció abans esmentada en 
determinades ocasions, per tal de donar coneixement de les tradicions i costums del municipi. 
Atès que la clàusula segona del conveni signat estableix que l’ajuntament de Santa Bàrbara 
abonarà a l’altra part, en concepte d’indemnització per l’obertura al públic de l’Exposició la 
quantitat de 751,27 €, actualitzades segons l’IPC interanual. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Abonar al senyor À. F. B. la quantitat de 875,00 €, en concepte d’indemnització per 
l’obertura al públic de l’Exposició d’estris, corresponent a l’anualitat 2017. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al Sr. À. F. B. i a intervenció de fons. 
 

g) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució 

 
Vist l’escrit presentat pe la Sra. D. M. Bl., 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 de D. M. Bl. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària. 
 

h) Aprovació, si s’escau, rescissió de contracte  
 
Atenent que la mercantil Protecció contra incendis, SL, ve desenvolupant la prestació del 
servei de revisió i manteniment anual del diferent material contra incendis existent en les 
instal·lacions i dependències dels serveis municipals dels Serveis Socials.  
Atenent que la formalització del contracte es va signar pel Sr. Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’adjudicatària Protecció contra incendis, SL, en data 31 
de gener de 2014. 
Atenent que el d’acord amb el Pacte tercer de l’esmentat contracte aquest té una durada 
de dos anys i serà prorrogat per anualitats de forma automàtica si cap de les parts 
contractants formulava la seva denúncia abans de finalitzar el contracte o alguna de les 
seves pròrrogues amb una antelació mínima de dos mesos. 
Atenent que el contracte anterior està subjecte a la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
Atenent que l’article 223.h) del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic preveu l’extinció dels 
contractes regulats per aquesta, entre d’altres pel compliment del seu termini. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Donar per finalitzat el contracte menor de serveis per la prestació del servei de 
revisió i manteniment anual del diferent material contra incendis existent en les 
instal·lacions i dependències dels serveis municipals dels Serveis Socials, formalitzat amb 
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la mercantil Protecció contra incendis, SL, per haver-se complit el termini per al qual fou 
realitzat o d’alguna de les seves pròrrogues. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària. 
 

i)     Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment Can Llorens, SL, ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb 
taules i cadires, sense disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent a la mercantil Can 
Llorens, SL. 
 

j)     Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment anomenat “DTapes” ubicat al carrer Major núm. 39 i de titularitat de la 
mercantil CRUSA DTAPES, SL, ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb 
taules i cadires, sense disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar abans 
esmentat. 
 

k) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
el bar “L’Aveall”, ubicat al carrer Major núm. 238 i de titularitat de la Sra. V. D. T., ha 
ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la 
preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar abans 
esmentat. 
 

l)     Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment “Barranquet”, titularitat del Sr. Ll. M. F. Q., ha ocupat durant el període 
d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva autorització 
administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
abans esmentat. 
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m) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 

 
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment dedicat a Kebab, titularitat dels Srs. M. C. A. M. i Z. I., ha ocupat durant el 
període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva 
autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent als titulars de 
l’establiment esmentat dels Srs. M. C. A. M. i Z. I. 
 

n) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment “L’Oficina”, titularitat de la Sra. P. A. M., ha ocupat durant el període d’estiu, 
la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva autorització 
administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent a l’establiment 
“L’Oficina”, titularitat de la Sra. P. A. M. 
 
 
 
 

o)   Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe  presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment anomenat “Gelateria Sant Jordi” ubicat al carrer Sant Jordi, núm. 1 i de 
titularitat del Sr. R. G. S., ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i 
cadires, sense disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar abans 
esmentat. 
 

p) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment anomenat “Ritz” situat al carrer Pompeu Fabra núm. 2, i de titularitat del Sr. 
M. G. C., ha ocupat durant el període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense 
disposar de la preceptiva autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent al titular del bar 
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abans esmentat. 
 

q) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment “Bar Arasa”, titularitat de la mercantil Gascar Trade, SL, ha ocupat durant el 
període d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva 
autorització administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent a l’establiment “Bar 
Arasa”, titularitat de la mercantil Gascar Trade, SL. 
 

r) Aprovació, si s’escau, liquidació ocupació via pública 
 
Vist l’informe presentat per l’inspector d’arbitris municipal segons el qual es desprèn que 
l’establiment “Punt de Trobada”, titularitat de la Sra. R. B. G. ha ocupat durant el període 
d’estiu, la via pública amb taules i cadires, sense disposar de la preceptiva autorització 
administrativa. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20. 
SEGON. Donar trasllat del present acord i, de la liquidació corresponent a la titular del bar 
abans esmentat. 
 

s) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atesa la necessitat de disposar de la taxació/valoració de la Masada de l’Alto. 
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 de l’informe de taxació/valoració 
de la Masada de l’Alto d’aquest municipi, amb l’arquitecte tècnic Sr. F. S. G. per un 
import de 500,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

t)     Aprovació, si s’escau, compensació de deute 
 
Atenent que la mercantil Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, té 
pendent de pagament a l’ajuntament de Santa Bàrbara, els conceptes següents: 

 Liquidació explotació servei d’aigua, any 2016, per un import total de 7.854,44 €. 
Atenent que els deutes tributaris anteriors han estat degudament liquidats i notificats, 
essent ferms els actes administratius, i per tant els deutes executius. 



Ajuntament de 
Santa Bàrbara 

 

10  

Atenent que l’Ajuntament té pendent de pagament a la mercantil Sorea, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, diverses factures per un import total de: 
6.570,02. 
Atenent el que disposen els articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació 
aprovat per RD 1684/1990, de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes, la 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb la 
mercantil Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, per la quantitat 
equivalent del deute mantingut pel la mercantil Sorea, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SA, amb la hisenda municipal, per un import de 7.854,44 € 
restant un crèdit a favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara de 1.284,42 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la mercantil Sorea, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SA. 
 

u) Aprovació, si s’escau, compensació de deute 
 
Atenent que la mercantil XM Tot Plana, SL, és deutora de la hisenda pública pel concepte 
següent: 
Taxa per obtenció de llicència municipal d’activitat, per un import total de 429,52 €. 
 
Atenent que el deute tributari anterior ha estat degudament liquidat i notificat, essent ferm 
l’acte administratiu, i per tant el deute executiu. 
Atenent que l’Ajuntament té pendent de pagament a la mercantil XM Tot Plana, SL, 
diverses factures per un import total de: 479,19 €. 
Atenent el que disposen els articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació 
aprovat per RD 1684/1990, de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes, la 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb la 
mercantil XM Tot Plana, SL, per la quantitat equivalent del deute mantingut per la 
mercantil XM Tot Plana, SL amb la hisenda municipal, per un import de 429,52 € restant 
un crèdit a favor de la mercantil XM Tot Plana, SL de 49, 67 € 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada. 
 

v) 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 les mercantils següents: 
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1. Comunicacions dels Ports, SA, per un import de 250,00 € més la quota corresponent 
d’IVA inclòs. 

2. J. N. S. (Jn Producciones), per un import de 400,00 € més la quota corresponent 
d’IVA. 

3. Ràdio Tele-Taxi FM de Radiodifusión, SA, per un import de 250,00 € més la quota 
corresponent d’IVA. 

4. Ràdio Ulldecona, SL, per un import de 240,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
 
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.  
 

w) 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. 
 

x) 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. 
 

y) Adjudicació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei de poda dels arbres del casc urbà i terme 
municipal d’aquest municipi. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 9 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 dels serveis de poda dels arbres del casc urbà i del terme 
municipal del municipi de Santa Bàrbara, amb el Sr. J. M. C.V., per un import de 11.880,00 € 
IVA inclòs. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

z) Aprovació, si s’escau, formulació d’al·legació a la resolució provisional de 
concessió de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per 
al període  2018-2020 
 
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge mitjançant 
Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, va convocar la línia de subvencions per a 
inversions en camins pública locals per al període 2018-2020, 
L’Ajuntament de Santa Bàrbara en data 04 de juliol de 2017 va formalitzar la sol·licitud de 
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període  2018-2020, d’acord 
amb la resolució abans esmentada 
Dins de la sol·licitud general de subvenció es troba l’arranjament del Camí Vell de la 
Galera com a camí principal que uneix els municipis de la Galera i Tortosa, camí que 
segueix el mateix recorregut de la Via Augusta romana, per això, és una via de 
comunicació molt utilitzada no sols per pagesos i veïns de les poblacions properes, sinó 
també per turistes i cicloturistes. 
El Camí Vell de la Galera, és la via alternativa que intercomunicació  les carreteres T-
1025 en direcció al Mas de Barberans i la TP-3311 en direcció a la Galera. En cas 
d'accident de trànsit o catàstrofe natural que afectés a alguna d'aquestes dos carreteres, 
aquest camí seria la via alternativa més propera per poder mantenir les comunicacions 
per carretera. 
En data 17 d’octubre de 2017, la Direcció General d’Administració Local del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha emès la Proposta de resolució 
provisional de concessió de la línia de subvencions per a inversions en camins públics 
locals per al període  2018-2020 (Ordre GAH/1342/2017, de 7 de juny), d’acord amb 
aquesta proposta de resolució provisional l’Ajuntament de Santa Bàrbara forma part de la 
llista de sol·licituds denegades  per no assolir la puntuació mínima.  
La Junta de GIvern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Formular al·legació a la resolució provisional de concessió de la línia de 
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període  2018-2020, 
sol·licitant la incorporació a la línia de subvencions del Camí Vell de la Galera amb un 
pressupost d’execució per contracta de 16.373,58 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura de la 
documentació necessària per a l’efectivitat del present acord. 
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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 vint hores 
i deu minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal. 

 
Vist i plau 

            L’Alcalde, 


