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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 14/01/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Extraordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 14 de gener de 2021
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:50
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Eulàlia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 17/12/2020
Votació
Per unanimitat

2. ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS PER RESTABLIR ELS BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS
AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS
2020
Votació
Per unanimitat.

Fets
El 18 de febrer de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va
aprovar la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
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fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, amb la dotació pressupostària
següent:
1010.942.46201.01 Programes ajudes excepcionals 900.000 €
1010.942.76200.01 Ajuts excepcionals béns d’inversió 1.100.000 €
Total de la convocatòria: 2.000.000 €
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El 3 de març de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va
aprovar la modificació de la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis
municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. L’11 de
març de 2020 es publica al BOP la convocatòria i la seva modificació.
L’Ajuntament se Santa Bàrbara va presentar sol·licitud d’acord amb convocatòria de
subvencions concessió de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020.
El règim de concessió és de concurrència competitiva amb convocatòria oberta i un màxim de
quatre resolucions de concessió. Els criteris de valoració i ponderació de les actuacions són els
fixats al punt vuitè de la convocatòria. La suma de les puntuacions obtingudes determina la
priorització i, per tant, l’ordre d'assignació de les subvencions. Amb els límits de finançament
marcats al punt novè de la convocatòria, s’atendran en la seva totalitat les sol·licituds que hagin
obtingut més puntuació fins que ho permeti el crèdit consignat. El crèdit restant s’assignarà a l’
ens local següent que hagi obtingut més puntuació o, en el cas que es produeixi empat, es
prorratejarà entre el grup d’ens locals que conflueixen en aquesta circumstància.
Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la Unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pels ens
locals.
L’ajuntament ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració
responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no som deutors per cap concepte
de la Diputació de Tarragona.

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data 22 de desembre de 2020, pels conceptes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Arranajment-renovació coberta escola de música
Pressupost Elegible: 10.640,86 euros
Pressupost Mínim a Executar: 10.640,86 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.108,82 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-942-46201-01
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Arranjament diversos camins afectats pel Glòra F2
Pressupost Elegible: 52.925,45 euros
Pressupost Mínim a Executar: 52.631,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-942-76200-01
SEGON. Comprometre’s a destinar els imports concedits a les finalitats pel qual han estat
atorgades.
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.

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

3. RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL - GUILLERMO GALIA PÉREZ (EXP. 01
/2020)
Votació
Per unanimitat.

Fets
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Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Guillermo Galia Pérez,
derivada pels danys soferts en el vehicle de la seva propietat matrícula 2215-DRC, com a
conseqüència presumptament d’un accident de trànsit degut a que una tapa de clavegueram
que no està col·locada en el seu lloc, concretament a la cruïlla entre el passeig de la
Generalitat i el carrer Indústria, la qual cosa va produir els danys al pneumàtic i als baixos del
vehicle abans esmentat.
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En data 26 de maig de 2020 el Vigilant municipal emet informe.
Per Decret d’Alcaldia de data 1 de desembre de 2020 s’admet a tràmit la reclamació
patrimonial presentada pel Sr. Guillermo Galia Pérez i es nomena Instructora i Secretària de l’
expedient administratiu.
En data 1 de desembre de 2020 la Instructora de l’expedient dicta provisió d’admissió
de proves.
En data 1 de desembre de 2020 es notifica el tràmit d’audiència i es dona al reclamant un
termini de 10 dies hàbils per a que pugui presentar al·legacions, sense que se’n hagi formulat.
La responsabilitat de l’Administració sorgeix quan l’obstacle generador dels danys supera el
límit normal d’atenció exigible al conductor del vehicle. En aquest sentit, com es desprèn de les
proves practicades, que la tapa de clavegueram no estava col·locada en el seu lloc, de manera
que encara que el conductor del vehicle hagués prestat la mínima atenció no podria haver-lo
evitat.
Ha quedat clar que els danys que es demana reparar amb el procediment de responsabilitat
patrimonial, ha estat causa directa del normal o anormal funcionament dels serveis públics, per
la qual cosa es dona el nexe de causalitat absolutament necessari per l’existència de la
responsabilitat patrimonial.

Fonaments de dret
L’article 145 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú diu que: “Els particulars tindran dret a ser indemnitzats
per les administracions públiques corresponents, de tota lesió que sofreixin en qualsevol
dels seus béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
D'acord amb allò que disposa el RD 429/199 de 26 de març, correspon a l'interessat
provar els danys al·legats i la forma en què es produïren (el nexe de causalitat) i
únicament en cas de força major o intervenció de tercers correspon a l'Administració
acreditar aquesta circumstància, a l’haver-se acreditat la relació de causalitat entre els
danys soferts i el funcionament del servei públic i haver-se evaluat econòmicament el
dany.
La reclamació s'ha tramitat segons determina el RD 429/199 de 26 de març i en el
mateix s'ha donat audiència a l’interessat, sense que s'hagin presentat al·legacions.
Article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 08:42:47 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 12:35:55

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. Guillermo Galia
Pérez pels danys soferts en el seu vehicle matrícula 2215-DRC, com a conseqüència d’un
accident de trànsit degut a que una tapa de clavegueram que no està col·locada en el seu lloc,
concretament a la cruïlla entre el passeig de la Generalitat i el carrer Indústria, per quan es
donen les causes que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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SEGON. Aprovar el pagament dels danys acreditats per un import total de 528,82 euros.
TERCER. Donar trasllat del present acord al recurrent 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

4. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L'OBRA "REMODELACIÓ DE L'EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT - FASE 4"'
Votació
Per unanimitat.

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’
Ajuntament – Fase 4a”, per un import de seixanta-set mil set-cents setanta-tres euros amb
cinquanta-tres cèntims (67.773,53 €). Els serveis tècnics municipals i el tècnic director de l’obra
han fet les comprovacions necessàries i han emès informe favorable.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars que han regit el contracte
de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – Fase 4a”.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament
- Fase 4a”, per un import de 67.773,53 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Construccions
Jaén Vallés, SL.
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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

5. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L'OBRA "CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU
POLIVALENT"
Votació
Per unanimitat.

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 1 de l’obra “Construcció d’una nau
polivalent”, per un import de cent vint-i-dos mil sis-cents deu euros amb quatre cèntims
(122.610,04 €). Els serveis tècnics municipals i el tècnic director de l’obra han fet les
comprovacions necessàries i han emès informe favorable.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars que han regit el contracte
de l’obra “Construcció d’una nau polivalent”.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Construcció d’una nau polivalent”, per un
import de 122.610,04 €.
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SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Zayan Grup
Rovira i Aya Promocions Inmobiliaries, SL”.

Règim de recursos:
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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

6. CONNEXIÓ COMPTADOR D'AIGUA - C/ POMPEU FABRA NÚM. 8, ESC.1, 1R - I
Votació
Per unanimitat.

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Margarita Gutierrez Cortiella, amb DNI 40933213K, amb
domicili al C/ Pompeu Fabra núm. 8, esc. 1, 1r - I, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’
UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/Pompeu Fabra núm. 8, esc. 1, 1r - I,
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
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
Atorgar en favor de la 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 Margarita Gutierrez Cortiella, amb DNI 40933213K, amb
domicili al C/ Pompeu Fabra núm. 8, esc. 1, 1r - I, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’
UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/Pompeu Fabra núm. 8, esc. 1, 1r - I, 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 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

7. CONNEXIÓ COMPTADOR D'AIGUA C/ AMETLLER NÚM. 11 BX.
Votació
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Per unanimitat.

Fets
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Vista la sol·licitud formulada per Gloriani Milagros Baltazar Vieira, amb NIE Y5671996A, amb
domicili al Carrer Ametller núm. 11 Bx., per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ Ametller núm. 11 Bx. (connexió escomesa
C/Tetuan núm. 17), 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
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
Atorgar en favor de la 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:

“Davant de la sol·licitud signada per Gloriani Milagros Baltazar Vieira, amb NIE Y5671996A,
amb domicili al Carrer Ametller núm. 11 Bx., per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA a l’immoble situat al C/ Ametller núm. 11 Bx., (connexió escomesa C
/Tetuan núm. 17), 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.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2D7FCBE3CDDB44019E684B8F2B679213 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:52:17

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 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

8. CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM - C/ ÀFRICA NÚM. 110
Votació
Per unanimitat.

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Laura Roldan Ventura, amb DNI 78582936D amb domicili al C
/Tortosa núm. 74, per efectuar els drets de CONNEXIO A LA XARXA DE CLAVEGUERAM per
a l’immoble situat al C/ Àfrica núm. 110, zona qualificada com a urbana.
Li correspon el pagament de 135,00 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta llicència.

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:
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Atorgar en favor del sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb els
serveis tècnics de l'Ajuntament per a que es dugui a terme la 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 Laura Roldan Ventura, amb DNI 78582936D amb domicili
al C/Tortosa núm. 74, per efectuar els drets de CONNEXIO A LA XARXA DE CLAVEGUERAM
per a l’immoble situat al C/ Àfrica núm. 110, el tècnic que subscriu emet el següent INFORME:
Havent de complir les següents CONDICIONS:
1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari
2. 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.
3. 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.

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

9. SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ AVAL DIPOSITAT PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
"REMODELACIÓ DEL C/ AIRE - 1A FASE"
Votació
Per unanimitat.

Fets
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Eduardo Villodre Jareño, en representació de l’
empresa REGIMOVI, SL, en el que exposa que amb data 25 de juliol de 2018, va constituir una
garantia definitiva en aval per un import de 9.217,52 €, per a respondre de la bona execució de
les obres “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a Fase”.
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Vist l’informe emès pel Tècnic municipal i tenint en compte la garantia no serà retornada o
cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantia i el compliment
satisfactori del contracte, tenint que la recepció de les obres es va realitzar satisfactòriament
amb data 30 de desembre de 2018.

Fonaments de dret
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Article 19 del plec de prescripcions tècniques i de condicions econòmiques –
administratives.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. La devolució de l’aval d’Atradius Crédito y Caución, SA núm. 4.197.117 dipositat per
un import de 9.217,52 €, a la mercantil REGIMOVI, SL.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària 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

10. ADQUISICIÓ DRET FUNERARI - NÍNXOL NÚM. 415
Votació
Per unanimitat.

Fets
Vista la petició presentada pel Sr. Juan Enrique Gascon Llasat en la que sol·licita l’adquisició
del dret funerari del nínxol núm. 415 del Cementiri municipal.
Li correspon el pagament de la taxa, corresponent a l'ordenança fiscal núm. 8, article 6, apartat
a) i la taxa corresponent a l'ordenança fiscal núm. 3, art. 7è, epígraf 4t.3, les quals ha ingressat
a les oficines municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta
concessió.
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Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 415, a favor del peticionari, l’
expedició del títol i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.

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

11. ADQUISICIÓ DRET FUNERARI DELS NÍNXOLS NÚM. 56 I 59 BLOC C DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL
Votació
Per unanimitat.

Fets
Vista la petició presentada pel Sr. José Luís Zaera Buitrago en la que sol·licita l’adquisició
del dret funerari dels nínxols núm. 56 i 59 bloc C del Cementiri municipal.

Li correspon el pagament de la taxa, corresponent a l'ordenança fiscal núm. 8, article 6, apartat
a) i la taxa corresponent a l'ordenança fiscal núm. 3, art. 7è, epígraf 4t.3, les quals ha ingressat
a les oficines municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta
concessió.

Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari dels nínxols núm. 56 i 59 bloc C, a favor del Sr.
José Luís Zaera Buitrago, l’expedició dels títols i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
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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

12. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,
SL I L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA PER LA COPRODUCCIÒ RADIOFÒNICA DEL
PROGRAMA "AL DIA, TERRES DE L'EBRE"
Votació
Per unanimitat.

Fets
La Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL) és una societat mercantil limitada de capital
íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió del servei públic de
caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; amb aquest objectiu,
gestiona La Xarxa, una plataforma única de continguts multimèdia i serveis adreçats als mitjans
de comunicació local.
La XAL és la impulsora de la convocatòria per a la coproducció de magazines territorials per a l’
any 2021, amb l’objectiu d’estimular la cooperació i el treball en xarxa entre les ràdios locals
adherides a la XAL mitjançant la coproducció i emissió per part de les ràdios de magazines
territorials cadascun dels quals comptarà amb la participació d’un mínim de tres emissores i així
contribuir a l’oferta de programació en directe de les ràdios amb una oferta àmplia de proximitat.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara - La Plana Ràdio, ha presentat a la XAL un projecte per a la
producció d’un magazine territorial en col·laboració amb altres entitats.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara – La Plana ràdio (la RÀDIO) i la Xarxa Audiovisual Local, SL
durant els darrers anys han subscrit contractes de coproducció audiovisual d’un programa
radiofònic anomenat “AL DIA, TERRES DE L’EBRE”.
És voluntat de les parts continuar amb la col·laboració de coproducció audiovisual mitjançant el
programa anomenat “Al dia, Terres de l’Ebre”.
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Fonaments de dret
Articles 47 a 53 i 151 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector Públic
Article 86 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Articles 303 a 311 i 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració contracte de coproducció radiofònica d’un
programa anomenat “Al dia, Terres de l’Ebre” entre la xarxa audiovisual local, SL i l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
SEGON. Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura del Conveni i per dur a terme el que
calgui per donar compliment a l’acord.
TERCER. Donar trasllat del presenta acord a la Xarxa Audiovisula Local, SL 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

INTERVENCIÓ
13. APROVACIÓ DE FACTURES
Votació
Per unanimitat.

Fets
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Vista la relació de factures número 33 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.
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Fonaments de dret
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, incloses en la
relació de factures número 33 per un import total de 352.315,21€
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.

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

14. APROVACIÓ AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE FRACCIONAMENT/AJORNAMENT DE
PAGAMENT DE L’EXPEDIENT EXECUTIU NÚM. 2019/057627
Votació
Per unanimitat.
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Fets
La senyora Gregoria Natividad Guillén Suesta ha presentat instància adreçada a Base - Gestió
d'Ingressos per ser l'entitat a la què l'Ajuntament de Santa Bàrbara té delegada la gestió
recaptatòria d'aquests tributs, en la que demana l’ampliació del termini de fraccionament
/ajornament per fer efectives la liquidació de l’expedient executiu núm. 2019/057627 que li ha
generat l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
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Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària segons el qual:
Supòsit de fet:
De la informació facilitada per Base Gestió d’Ingressos es desprenen les següents dades:
OFICINA: 32 AMPOSTA
TITULAR: GUILLÉN SUESTA, GREGORIA NATIVIDAD
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: Expedient executiu núm. 2019/057627
Atès que la interessada demana:
- El fraccionament mensual del deute en 12 quotes d’igual quantia.

Vist l’informe de Secretària en el que s’informa que no hi ha cap impediment per a la concessió
de l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament sol·licitat.

Amb tot l'indicat i tenint en compte que la competència recaptatòria la té per acord de
delegació, Base - Gestió d'Ingressos.

Fonaments de dret
Llei 58/2003 General Tributària.
Art. 65 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 82.2.b) - Dispensa de garantir l'ajornament i/o fraccionament.
RD 939/2005 Reglament General de Recaptació.
Art. 44 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 50 - Dispensa de garanties en ajornaments i fraccionaments.
Art. 53 - Càlcul d'interessos en aplaçaments i fraccionaments.
Llei 39/2010 General Pressupostària.
DA 17ª. - Interès legal del diner.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament de pagament de l’
expedient executiu núm. 2019/057627.
SEGON. Traslladar l'acord a BASE - Gestió d'Ingressos per a què procedeixi a executar-lo.
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TERCER. Donar trasllat del present acord a la interessada i oficina de gestió tributària.

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.
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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
15. CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 57/2020
Votació
Per unanimitat.

Fets
El Sr. Joaquín Cases Curto amb DNI 40080248B, ha sol·licitat llicència municipal d’obres
majors per col·locació de coberta.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès informe tècnic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.
La Secretària acctal., Isabel Verge Caballé, ha emès informe jurídic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.

Fonaments de dret
Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ Urbanisme

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2020/57.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 08:42:47 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 12:35:55

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2D7FCBE3CDDB44019E684B8F2B679213 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:52:17

16. DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES EXP.01/2020
Votació
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 24 d'agost de 2020, la Sra. Ernestina Montserrat
Martí Roda, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents
en la restauració de la façana de l’edifici situat al carrer del Mestre, 36.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 11 de gener de 2021, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/01.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 08:42:47 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 12:35:55

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

17. DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES EXP.39/2020

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2D7FCBE3CDDB44019E684B8F2B679213 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:52:17

Votació
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 25 de juny de 2020, la Sra. Maria Montserrat
Accensi Gas, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents
en la instal·lació d'una tanca al Pol. 11, Parc. 75.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 11 de gener de 2021, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/39.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 08:42:47 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 12:35:55

18. DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES EXP.55/2020

Fets

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2D7FCBE3CDDB44019E684B8F2B679213 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:52:17

Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 03 de setembre de 2020, el Sr. Joaquín Balagué
Múria, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
substitució dels mobles de la cunia a l’habitatge situat al Passeig de les Escoles, 22.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 1 de gener de 2021, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/55.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres 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

19. DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES EXP. 58/2020
Votació
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 08:42:47 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 12:35:55

Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 15 de setembre de 2020, el Sr. Silverio Marco
Fuster, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
reforma de la façana de l’edifici situat al carrer Poeta Jaume Antic i Domènech, 19.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 11 de gener de 2021, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2D7FCBE3CDDB44019E684B8F2B679213 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:52:17

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/58.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres 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

20. DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES EXP.61/2020
Votació
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 06 de novembre de 2020, el Sr. Jesús Xavier
Ortín Font, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en
la eliminació dels arbres existents al jardí i pavimentació de la zona ocupada pels arbres a l’
habitatge situat al carrer Franja de Ponent, 15.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 08:42:47 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 12:35:55

El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 11 de gener de 2021, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2D7FCBE3CDDB44019E684B8F2B679213 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:52:17

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/61.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres 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

21. DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES EXP.62/2020
Votació
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 07 d'octubre de 2020, la Comunitat de
PropietarisPompeu Fabra, 8, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres
menors consistents en la reforma de la façana de l’edifici situat al carrer Pompeu Fabra, 8.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 11 de gener de 2021, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 08:42:47 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 12:35:55

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/62.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2D7FCBE3CDDB44019E684B8F2B679213 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:52:17

SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres 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

La Secretària acctal.

L'Alcalde

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 08:42:47 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 12:35:55

