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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 09/01/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 9 de gener de 2020
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 19:00
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sr. Antonio Olles Molías (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 19/12/2019
per unanimitat.

2. APROVACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 32 que consta en l’annex 1.
Per part de la Intervenció d’aquest Ajuntament en relació amb l’esmentada despesa s'ha
emès informe favorable.

Fonaments de dret
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Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, em matèria de
pressupostos.
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions amb càrrec al
pressupost 2019, incloses en la relació de factures número 32 per un import total de 177.234,91
€.
SEGON.- Els pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia, procedint-se, a l’efecte a la
confecció de les corresponents propostes de pagament de les obligacions reconegudes i
liquidades que ha estat aprovades amb excepció de les obligacions carregades directament al
compte corrent de conformitat amb el que preveu les bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents
anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la
normativa aplicable.

3. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA
BÀRBARA I EL CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE PER A L’OBERTURA
I LA GESTIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA VIDA A LA PLANA.
Per unanimitat.

Fets
L'Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre van establir el
30 de maig de 2012 el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Bàrbara i el
Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre per a l'obertura i la gestió del Centre d'Interpretació
de la Vida a la Plana pel qual es regula la gestió compartida de l'esmentat equipament.
Si bé en el conveni consta que el personal destinat a l'atenció del públic i altres serveis Centre
mitjançant una fórmula que garanteixi la continuïtat del servei és a càrrec de l'Ajuntament; que
la dependència funcional del personal del Centre i la formació, assessorament i el suport tècnic
als mitjans humans destinats al Centre recauen en el Consorci. Atenent a l'especialització i a
l'experiència del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre en la gestió dels serveis d'obertura
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i atenció al públic en diferents equipaments museístics del territori i a la impossibilitat que
suposa per a l'ajuntament la gestió del servei esmentat en els dies de cap de setmana.
En data 28 de gener de 2016 es va aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre per a
l'obertura i la gestió del Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. En aquesta addenda es
fixaven els dies d'obertura del Centre a càrrec del Museu de les Terres de l'Ebre, el qual dotava
el personal d'obertura en aquells horaris. Per la seva part es determinava que l'Ajuntament de
Santa Bàrbara aportaria una quantitat al Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre per aquest
concepte.
Vist el funcionament d'aquest servei cal regularitzar mitjançant una addenda alguns aspectes
que afecten a les dos parts.
Tenint en compte que la tècnica dels convenis és la més adequada per tal de coordinar i
optimitzar els recursos disponibles i satisfer els interessos públics i comuns, mitjançant el
desenvolupament d’un projecte coordinat de gestió tècnica.

Fonaments de dret
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:
PRIMER. Aprovar la tercera addenda al Conveni de col·laboració l’Ajuntament de Santa
Bàrbara i el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre per a l’obertura i la gestió del Centre d’
Interpretació de la Vida a la Plana.
SEGON Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura de l’
addenda aprovada.

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

4. SERVEI DE VERIFICACIÓ ANUAL DE LES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
Per unanimitat.
Atesa la necessitat de dur a terme el servei de verificació anual de les instal·lacions de
parallamps ubicades a l’Escola Jaume Balmes, d’acord amb la Normativa UNE 21 186:2011,
UNE-EN 62.305, Codi Tècnic de l’Edificació SUA08, Reglament de Baixa Tensió BT-18, i de
mínima seguretat.
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La Junta de Govern Local, adopta el següent acord:
PRIMER. La Contractació del servei de verificació anual de les instal·lacions de parallamps de l’
Escola Jaume Balmes, amb l’empresa QUIBAC, SL per un import anual de 161,82 € IVA no
inclòs.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa QUIBAC, SL.
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5. SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PERSONES AMB DISCAPACITAT
Per unanimitat.

Fets
El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, ha presentat sol·licitud
de la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat.

Fonaments de dret
Reial Decret 1056/20104, de 12 de desembre, pel que es regulen les condicions
bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
Ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer, de la targeta acreditativa de la discapacitat.
Ordre ASC/512/209, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat.
Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement,
declaració i qualificació del grau de discapacitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom d’Abel Rius
Panisello.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

6. TERESA PILAR SEGURA ROMEU-CANVI TITULARITAT NÍNXOL
Per unanimitat.

Fets
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Atesa la petició presentada per la Sra. Teresa Pilar Segura Romeu, en la que sol·licita el canvi
de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 596 Alt., que actualment figura a nom de la Sra.
Josefa Romeu Orus, a favor de la peticionaria i l'expedició d'un nou títol.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol 596 Alt a favor de la
peticionaria, l'expedicó d'un nou títol i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

7. MOHAMED MAHAL KARCHOUH-ALTA COMPTADOR D'AIGUA
Per unanimitat.

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Mohamed Mahal Karchouh, amb DNI 49637535Q, amb
domicili al Carrer LLibertat núm. 10, 1r 1ª per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ Amor núm. 16, 1r 6ª, zona qualificada com
a urbana.
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
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, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal i que
literalment es transcriu:
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“Davant de la sol·licitud signada per Mohamed Mahal Karchouh, amb DNI 49637535Q, amb
domicili al Carrer LLibertat núm. 10, 1r 1ª, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/Amor núm. 16, 1r 6ª, 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.
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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. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub de “fibrociment des de la xarxa
general fins el mur de la façana.
5. 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.
6. 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.

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
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8. DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS - M. CARMEN FERRÉ FORÉS
Per unanimitat.
Atès que el departament d’Intervenció va liquidar a la Sra. M. Carmen Ferré Forés, la taxa del
Cementiri Local d’acord amb el que disposa l’article 6è a) 3, de l’Ordenança fiscal núm. 8; i la
taxa per expedició de documents administratius d’acord amb el que disposa l’article 6.2 i 7.3,
per import de 60,00 €.
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Un cop comprovat que l’esmentada senyora ha efectuat un ingrés de forma indeguda, i vist el
que disposa l’article 26.3 de la LHL.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Aprovar la devolució de l’import de 60,00 € per tractar-se d’un ingrés indegut.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la peticionària.
URBANISME
9. EXP. 98/2016- PRÒRROGA
Per unanimitat.

Fets
En data 12 de gener de 2017, es va concedir per acord de la Junta de Govern Local de data 12
de gener de 2017 a la Sra. Maria Rosa Montserrat Nicolás llicència d’obres de l’expedient 98
/2016 per dur a terme un canvi de manises de la façana d’un immoble ubicat al Carrer Aire,
núm. 37 de Santa Bàrbara.
En data 30 de desembre de 2019, la Sra. Maria Rosa Montserrat Nicolás va sol·licitar que d’
acord amb la normativa vigent se li concedeixi una pròrroga de la llicència d’obres esmentada.
En data 9 de gener de 2020, s'emet informe favorable del tècnic municipal sobre la concessió
d'una pròrroga d'un any i mig a la llicència d'obres.

Fonaments de dret
D’acord amb l’article 189 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme es preveu la concessió d’una pròrroga de la llicència d’obres.
Aquest precepte estableix que “totes les llicències urbanístiques per executar obres han de
fixar un termini per començar-les i un altre per acabar-les, en funció del principi de
proporcionalitat. Si les llicències no els fixen, el termini per començar les obres és d'un any i el
termini per acabar-les és de tres anys”. Tanmateix, “les persones titulars d'una llicència
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini
d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es
tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts”.
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En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Concedir la pròrroga d'un any i mig de la llicència d'obres de l'expedient 98/2016 per
dur a terme un canvi de manises de la façana de l'immoble situat al Carrer Aire núm. 37 de
Santa Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i al departament d'Urbanisme
d'aquest Ajuntament.

10. DEVOLUCIÓ FIANCES D'OBRES
Per unanimitat.

Vist l’informe favorable emès del Tècnic Municipal i d'acord amb la normativa urbanística, a la
Junta de Govern Local aprova la devolució de les fiances dels expedients d'obres següents:
09/2014: M. Jesús Pla Farnós
61/2018: José Carlos Puig Monllau
69/2019: M. Cinta Abelló Raga
94/2019: Juan José Vegué Valmaña
ALTRES
11. APROVACIÓ BASES CONCURS LITERARI SANT JORDI VILA DE SANTA BÀRBARA
Per unanimitat.

Fets
El proper mes d’abril i maig, com ja ve essent habitual es celebraran les Jornades Culturals
dins de les quals es celebren el Concurs premi Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara i el
Concurs Literari Rogeli Farnós (de caràcter escolar i local).
Atès que està previst convocar el XXIX Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, en
aquesta edició els premis que es convoquen en aquesta edició seran:
Premi de Narrativa, dotat amb 600,00 €, i donat per l’Ajuntament, a un relat curt d’una extensió
mínima de 15 pàgines de tema lliure; i un accèssit de caràcter local de 120 €, donat per l’
Ajuntament.
El termini d’admissió dels originals acabarà el divendres 20 de març de 2020, a les tretze
hores, i s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament.
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Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
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ÚNIC. Aprovar les bases del XXIX Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.

12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTIVITAT DE SANT ANTONI
ABAT
Per unanimitat.
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Participació Ciutadana, per la
celebració de la festivitat de Sant Antoni Abat els propers dies 18 i 19 de gener de 2020.
La Junta de Govern Local l'aprova.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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