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Sessió: Junta de Govern Local 01/08/2019
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Manel Crespo Liñan
Secretari/ària: Yolanda Valldeperez Castells
Dia: 1 d'agost de 2019
Hora d'inici: 13:00
Hora de finalització: 13:30
Lloc: Junta de Govern Local

Assistents:
Sr. Antonio Olles Molías (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

Excusen la seva assistència:
Sr. Alfred Blanch Farnós (JUNTS)
ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/07/2019
Per unanimitat.

2. ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL (ESCOLA AGRÀRIA D'AMPOSTA)
Per unanimitat.

Fets
L’Escola Agrària d’Amposta, ha proposat la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’
esmentada Escola i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per tal que l’alumna Elisabeth Roca
Vidal pugui desenvolupar un programa de pràctiques externes a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara.

Fonaments de dret
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Els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat
de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres
administracions públiques o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per
al municipi.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Escola Agrària d’Amposta i l’
Ajuntament de Santa Bàrbara, per tal que l’alumna esmentada pugui desenvolupar d’un
programa de pràctiques externes a l’ajuntament de Santa Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Escola Agrària d’Amposta.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

INTERVENCIÓ
3. APORTACIÓ ECONÒMICA CARROSSES FESTES MAJORS 2019
Per unanimitat.
Atès que el passat 21 de juliol de 2019 i dins dels actes de les Festes Majors es va realitzar
el Concurs de Carrosses.
Vistes les peticions realitzades sol·licitant la segona aportació econòmica.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Aprovar la segona aportació econòmica, per un import de 270,00 €, a:
Carrossa “Som del Delta”
Carrossa “El fons marí”
Carrossa de Pubilles
Carrossa de Pubilles infantils
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a intervenció de fons.
4. C/ MARE DE DÉU DE MONTSERRAT - SOL·LICITUD BAIXA DE REBUTS ERRONIS I
LIQUIDACIÓ DIRECTA (2018-2019)
Per unanimitat.

Fets
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En execució de les funcions de comprovació, BASE- Gestió d’ingressos ha esbrinat que l’
immoble del Cr. MARE DE DEU DE MONTSERRAT 0030, amb referència cadastral
8306204BF8180E0001JL, d'aquest municipi mantenia una titularitat errònia.
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Fonaments de dret
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària,
procedeix la baixa dels rebuts emesos a nom d’ EQUIPAMENTS I EDIFICIS DE
CATALUNYA, S.A.U., del carrer MARE DE DEU DE MONTSERRAT 0030, núm. Fix
140102003183, i amb clau/s de cobrament:
43 140 100 2018 01 2003183
43 140 100 2019 01 2003183
De conformitat amb el conveni de col·laboració en matèria cadastral signat entre la
Secretaria d'Estat d'Hisenda i la Diputació Provincial de Tarragona, de 7 d'abril de
1998 (publicat al BOE de 9 de maig de 1998), aquesta Administració és competent
per aprovar els canvis de titular cadastral.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts emesos a nom d’ EQUIPAMENTS I EDIFICIS DE
CATALUNYA, S.A.U., en concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. Fix
140102003183, i amb claus de cobrament:
43 140 100 2018 01 2003183
43 140 100 2019 01 2003183

SEGON. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades
censals per a propers padrons, a nom d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, S.A.U., amb DOI A59377135 i domicili al carrer del Vergòs 0036 del municipi
de Barcelona (08017).
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i al departament
de taxes i preus públics agrupats d’aquest Ajuntament.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

URBANISME
5. DOLORES SANTAELLA VALLEJO
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Per unanimitat.

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Dolores Santaella Vallejo, amb DNI 39696214P, amb
domicili al Passeig de la Generalitat núm. 53, BX. 3, per efectuar els DRETS DE
CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble esmentat, zona qualificada com
a urbana.
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Li correspon el pagament de 67,14 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta llicència.

Fonaments de dret
Articles 21 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
Atorgar en favor del sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa SOREA i amb els operaris de l’Ajuntament per a que es dugui a terme la connexió
i la instal·lació del comptador d’aigua i connexió a la xarxa de clavegueram, d’acord amb l’
informe emès pel tècnic municipal i que literalment es transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada per Dolores Santaella Vallejo, amb DNI 39696214P, amb
domicili al Passeig de la Generalitat núm. 53, BX. 3, per efectuar els DRETS DE
CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble esmentat, el tècnic que
subscriu emet el següent INFORME:
Si per a disposar el comptador es necessari realitzar un tram d’escomesa al vial o camí, es
deurà sol·licitar el permís previ de connexió.
Si el solar, edifici o parcel·la, ja disposa d’escomesa general, no hi ha impediments.
Tots els treballs deuran ésser autoritzats i supervisats per l’empresa SOREA.

En el compliment d’aquests requisits es possible la concessió de l’autorització sol·licitada.
Havent de complir les següents CONDICIONS:
1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari, dins dels beneficis, que
concedeixi el reglament d’aigües.
2. Llevat que l’Ajuntament exigeixi un diàmetre superior, la canonada serà com a mínim
d’un diàmetre de 6 mm.
3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de
sol·licitar les alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. Immediatament a l’entrada de la finca, deurà construir un buit en la paret o una
caseta, amb dimensions mínimes de 40 cm., d’alçada i de 20 cm., de profunditat,
on s’instal·larà el comptador i una clau de pas. Deurà situar-se en un lloc de fàcil
accés, bona il·luminació i a una alçada mínima de 60 cm., i màxima de 120 cm.
5.
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5. La canonada i altres complements que s’autoritza a construir, passaran
automàticament a ser propietat municipal incorporant-se a la xarxa, per estendre-la a
futurs usuaris, entenent-se atorgades totes les autoritzacions a l’efecte. Si la extensió
de la xarxa d’aigua té que discorre per finques d’altres particulars, aquesta
autorització de connexió, no tindrà validesa fins que el sol·licitant hagi obtingut dels
propietaris afectats, l’autorització o servitud de pas de la xarxa d’aigua al llarg de les
seves finques.”

La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudicis a tercers i dins de les
limitacions i condicionaments del Reglament Municipal d’aigües.
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Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

6. DEVOLUCIONS
Per unanimitat.
Vist l’informe favorable emès del Tècnic Municipal i d'acord amb la normativa urbanística, la
Junta de Govern Local acorda la devolució de les fiances dels expedients d'obres següents:
2018/37: Julian Cuadrad Soler
2018/57: Agustí Caballé Serret
2013/86: Callum Luke Dawson

7. ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
Per unanimitat.
Vist l’informe favorable emès del Tècnic Municipal i d'acord amb la normativa urbanística, la
Junta de Govern Local acorda la concessió i liquidació de la taxa per llicències
urbanístiques i l'ICIO corresponent llicència d’obres majors, dels següents expedients:
Exp. 2019/53: Trimac reparaciones, S.L.

ALTRES
8. CANVI D'ÚS (CTRA. DE LA GALERA, 6)
Per unanimitat.

Fets
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Atesa la petició presentada pel Sr. José Moliné Accensi, en la que sol·licita el canvi de
classificació de les taxes municipals d’escombraries i clavegueram de l’immoble situat a la
Ctra. De la Galera núm. 6, per no tractar-se d’un habitatge, sinó d’un magatzem.
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal,

Fonaments de dret
-

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Canviar la classificació de les taxes municipals d’escombraries i clavegueram
d'habitatge a magatzem a l’immoble esmentat, a efectes de l'any 2019.
SEGON. Aprovar la baixa del rebut emès a nom del peticionari, en concepte de taxes i
preus públics agrupats, amb clau de cobrament 43 140 100 2019 01 2000011.
TERCER. Practicar la nova liquidació directa de les taxes municipals d’escombraries i
clavegueram corresponent a l'any 2019.
QUART. Donar trasllat al peticionari, a BASE i a intervenció de fons.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

9. AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL
Per unanimitat.
Vistes les sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades 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
les sol·licituds presentades.
La Junta de Govern Local, acorda:
PRIMER. Abonar les quantitats sol·licitades en les peticions presentades 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
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10. SOL·LICITUD D'INGRÈS AL CENTRE DE DIA "VERGE DE MONTSERRAT"
Per unanimitat.

Fets
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El centre de dia és un establiment de servei social, preparat per prestar el servei social de
centre de dia, d'acord amb les estipulacions adients recollides per la Llei 12/2007, de
Serveis Socials.
L'usuari, el seu representant legal, parent o guardador de fet coneixen les instal·lacions del
centre, així com els serveis que presta i les condicions funcionals i econòmiques

Fonaments de dret
Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament del
Centre de Dia de Santa Bàrbara, aprovat per Junta de Govern Local en sessió de
data 29 de novembre de 2015.
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.
La Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
l'Alcalde de data 27 de juny de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Admetre com a usuari/ària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura
al contracte al següent usuari:
Estela Aragó Figueres, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

11. APASA
Per unanimitat.
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Vista la petició per part d’APASA, donant compliment al que disposen els seus Estatuts, per
tal que l’Ajuntament designi un representant per a la Junta de Govern d’APASA, amb veu
però sense vot.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Designar a Ana Maria Panisello Arasa, Regidora de Serveis Socials, com a
membre de la Junta de Govern d’APASA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a APASA i a la Regidora de Serveis Socials.
12. SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Per unanimitat.
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Vist l’escrit presentat per la Sra. Maria Montserrat Castells Arasa, 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, acorda:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de Maria
Montserrat Castells Arasa.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

Secretari acctal.

Alcalde e.f.

Yolanda Valldeperez Castells

Manel Crespo Liñan
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