Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió extraordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 30 de
novembre 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 30 de novembre de 2017, per celebrar Sessió Extraordinària 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 16-11-2017.
2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
3. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
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 16-11-2017.
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. 34 per un import de cent
noranta-un mil cent setanta-vuit euros amb trenta-un cèntims (191.178,31 €) i que
comença amb la d’Endesa Energia, SAU, SA corresponent a enllumenat púnlic pg.
Escoles, per import de 58,66 € i finalitza amb la d’Excavacions Vives Anguera, SL,
corresponent a la 2a certificació d’obres “Remodelació d’u tram del carrer de la Victòria
Fase I – Etapa C”, per import de 54.728,35 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per u
unanimitat, la concessió, i liquidació del tribut corresponent de les següents llicències
d’obres a:




R. M. S. S., llicència municipal per canvi de coberta amb modificació d’estructura, al
carrer de les Flors núm. 9. Exp. 71/2017.
E. B. C., llicència municipal per canvi de coberta amb modificació d’estructura, al
carrer Lope de Vega núm. 23. Exp. 72/2017.
I. A. L., llicència municipal per construcció de magatzem en planta baixa amb
modificació d’estructura, al carrer Constitució núm. 54. Exp. 74/2017.

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:


J. J. V. V., Exp. 58/2016.

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:


J. J. V. V.. Exp. 58/2016.

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. S. M., al carrer Major núm. 152 baixos 3a.
5. Peticions varies.
a) Futbol Club Santa Bàrbara
Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que
exposa que a l’igual que anys anteriors durant el cap de setmana de la realització de la
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Fira de l’Oli Novell, el club que presideix va col·laborar amb la realització del partit de
futbol corresponent a la categoria de 3a Catalana entre el CF Santa Bàrbara i el C.E.
Jesús i Maria “B”, per la qual cosa sol·liciten l’abonament de l’import de la taquilla i les
despeses vàries.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Abonar l’import de 300,00 € corresponents a la taquilla i a les despeses vàries.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i
a intervenció de fons.
Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que
exposa que a l’igual que anys anteriors durant el cap de setmana de la realització de la
Fira de l’Oli Novell, el club que presideix va col·laborar amb la realització durant els dies
18 i 19 de novembre, amb següents partits de futbol:
 Categoria Aleví A entre el CF Santa Bàrbara i el CF Jesús Catalonia
 Categoria Aleví B entre el CF Santa Bàrbara i l’EF Alcanar
 Categoria Benjamí entre el CF Santa Bàrbara i l’United Vinaròs Blau
 Categoria Prebenjamí entre el CF Santa Bàrbara i l’United Vinaròs Blau



Categoria Infantil entre el CF Santa Bàrbara i el CF Ebre Escola
Categoria 3a catalana entre el CF Santa Bàrbara i l’AT Mora la Nova

Per la qual cosa sol·liciten l’abonament de l’import de la taquilla i les despeses vàries.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Abonar l’import de 300,00 € corresponents a la taquilla i a les despeses vàries.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i
a intervenció de fons.
b) Unió Ciclista Santa Bàrbara
Atesa la petició presentada pel President de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, en la que
exposa que a l’igual que anys anteriors durant el cap de setmana de la realització de la
XXI Fira de l’Oli novell, dels cítrics i del comerç, l’associació col·labora amb la realització
de l’activitat firal “Marxa ciclista amb BTT Fira de l’Oli”, per la qual cosa sol·licita un ajut
econòmic per fer front a les despeses ocasionades per l’activitat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Abonar l’import de 171,74 € en concepte de col·laboració en les despeses
ocasionades com a conseqüència de la realització de l’activitat abans esmentada.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President de la Unió Ciclista Santa Bàrbara i a
intervenció de fons.
c) E. Ll. P.
Atesa la petició presentada per la Sra. E. Ll. P., en que exposa que ha extraviat el títol del
dret funerari del nínxol núm. 295 que figura a nom de la peticionària i el títol del dret
funerari del nínxol núm. 820 que figura a nom del Sr. H. P. R., i sol·licita l’expedició d’un
duplicat dels esmentats títols.
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat,
acorda:
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PRIMER. Autoritzar l’expedició dels duplicats dels drets funeraris dels títols dels nínxols
núm. 295 i 820 a nom de E. Ll. P. i de H. P. Ll., respectivament i, la liquidació de les taxes
corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
d) M. F. G.
Atesa la renuncia presentada per la Sra. M. F. G., en la que exposa que ha vingut fent-se
càrrec del rebut per conservació del dret funerari del nínxol núm. 1023 del cementiri
municipal, en el que apareix com a titular de l’esmentat dret la Sra. A. R. H. (difunta), a
favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Acceptar la renuncia a la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 1023 del
cementiri municipal quedant de titularitat municipal, sense que s’hagi d’abonar quantitat
de cap mena al renunciant.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la peticionària.
6. Assumptes diversos.
a)

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, acorda:
PRIMER. Admetre com a usuària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al
contracte al següent usuari:
E. C. Ll., amb DNI núm. 4005*****.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.

b) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució
Vist l’escrit presentat per la Sra. D. R. R., 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. R. R.,
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.
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c)

Aprovació, si s’escau, aportació Premi IES “Les Planes”
Atenent que en la intenció de fomentar l’estudi i el treball i amb la finalitat de premiar la
dedicació i l’esforç dels estudiants de l’IES Les Planes, els Ajuntaments de Santa
Bàrbara, La Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge i Freginals van acordar
instituir el premi beca Les Planes amb una dotació anual de 1.000,00 €.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 17 de juny de 2004, va aprovar la
institució del premi beca Les Planes, amb una aportació per part d’aquest Ajuntament de
Santa Bàrbara de 500,00 € anuals.
Atès que en l’edició del passat curs 2016-2017 l’acte d’atorgament del premi tindrà lloc a
la localitat de Santa Bàrbara.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica al Premi Beca IES “Les Planes” de l’ajuntament
de Santa Bàrbara per al curs 2016-2017 de 500,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció de l’IES “Les Planes”.

d) Baixa rebuts i Liquidació directa
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent als exercicis 2015, 2016 i 2017 de
l’immoble situat al carrer Metge Coto i Garcia núm. 11, d’aquest municipi de Santa
Bàrbara, en el que apareix a com a subjecte passiu la mercantil Adquirebt Immobles,
SLU, quan en realitat l’esmentat immoble és propietat de la mercantil Bankia Habitat, SLU
des del passat 03 d’agost de 2009, domiciliada a VALÈNCIA, Pintor Sorolla núm. 8.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis dels exercicis 2015, 2016 i 2017, amb
número fix 200000344 i claus de cobrament:
43-140-100-2015-01-2000319
43-140-100-2016-01-2000319
43-140-100-2017-01-2000319
corresponents a la taxa per conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa
urbana de l’edifici situat al carrer Metge Coto i Garcia núm. 11 de Santa Bàrbara a nom de
la mercantil Adquirent Immobles, SLU.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer Metge Coto i Garcia núm.
11 de Santa Bàrbara corresponent als exercicis 2015, 2016 i 2017, a nom de la mercantil
Bankia Habitat, SLU.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
e)

Aprovació del Programa de les Jornades Nadalenques 2016-2017
Vist el programa d’actes per a la realització de les properes Jornades Nadalenques, a
celebrar de l’1 de desembre al 5 de gener, presentat per les Regidories de Joventut i
Festes, i confeccionat per les Regidories de Joventut i de Festes.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
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f)

Aprovació, si s’escau, quarta i última Certificació de les obres “Arranjament del
carrer Aragó”
Vista la Certificació núm. 4 i última de l’obra “Arranjament del carrer Aragó”, presentada
per la direcció de l’obra, per un import de set-cents quaranta-nou euros amb vint-i-vuit
cèntims (749,28 €), 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. 4 i última de l’obra “Arranjament del carrer Aragó”,
per un import de 749,28 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Servidel,
SLU.

g) Aprovació, si s’escau, compensació de deutes
Atenent que el Sr. S. G. S., té pendent de pagament a l’ajuntament de Santa Bàrbara, els
conceptes següents:
 Factura núm. 40F corresponent a la participació en al Fira de l’Oli 2018, per un
import de 66,00 €
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 al Sr. Samuel Guimerà Sancho, les
factures següents:
 VE572 26-10-2017, per un import de 23,60 €
 VE585 08-11-2017, per un import de 45,98 €
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 el Sr. S.
G. S., per la quantitat equivalent del deute mantingut pel Sr. S. G. S., amb la hisenda
municipal, per un import de 66,00 € restant un crèdit al seu favor de 3,58 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Sr. S. G. S.
h) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara d’acord a la Llei 6/1985 reguladora de Bases de
Règim Local, és competent en matèria de promoció turística i comercial, de la cultura, el
lleure i l’esport de la ciutat.
Atenent que el setmanari Més Ebre és el setmanal més llegit de les Terres de l’Ebre, amb
una audiència de 48.000 lectors i una tirada de 15.000 exemplars, a més de la 7ena
publicació gratuïta més llegida a tota Catalunya.
Atenent que la mercantil Limícola, SL és una empresa de comunicació amb objecte social
definit en els seus estatuts, i que s’ajusten a les necessitats de l’Ajuntament.
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 text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització de diversos contractes menors 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 text refós de la Llei de contractes del sector públic.

6

Ajuntament de
Santa Bàrbara

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, consistents en la difusió dels esdeveniments
importants per la població que consta a l’annex, amb la mercantil Limícola, SL (que actua
amb el nom comercial de Diari Més Ebre), d’acord amb el contracte presentat i que consta a
l’expedient com Annex I, per un import de 1.500,00 € 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 adjudicatària del servei i a intervenció de
fons d’aquest Ajuntament.
i)

Aprovació, si s’escau, tercera Certificació de les obres “Arranjament del carrer
Pagesia”
Vista la Certificació núm. 3 de l’obra “Arranjament del carrer Pagesia”, presentada per la
direcció de l’obra, per un import cinquanta-sis mil nou-cents nou euros amb quaranta-sis
cèntims (56.909,46 €), 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 Pagesia”, per un
import de 56.909,46 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil
Construcciones 3G, SA.

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,
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