Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 18 de desembre de
2014.
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
Joan Jordi Boronat Ferré, assistit per la Secretària en funcions, Rosa M. Arasa Cavallé,
essent les dinou hores del dia 18 de desembre de 2014, per celebrar Sessió Ordinària de la
Junta de Govern Local.
Assistents:
•

Alcalde:

Sr. Joan Jordi Boronat Ferré

•

Regidors:

Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Judit Lleixà Solà

•

També assisteixen: Sra. Àngela Pla Pujol
Sr. Jordi Roé Bonfill
Sr. Antonio Ollés Molías

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Rosa M. Arasa Cavallé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 03-12-2014.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram
5. Aprovació, si s’escau, tercera certificació de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de
la Victòria Fase II – Etapa D”
6. Aprovació, si s’escau, Calendari fiscal 2015
7. Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització d’accions de formació
professionalitzadora del projecte Montsià Actiu en el marc de la convocatòria treball a les
7 comarques
8. Peticions varies.
9. Assumptes diversos.
10. Torn obert de paraula.
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 03-12-2014
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
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. 35 per un import cent
cinquanta-quatre mil sis-cents cinquanta-tres euros (154.653,00 €) i que comença amb la
d’Efren Cid Clua, corresponent a reportatge fotogràfic aeri, per import de 452,85 € i
finalitza amb la de Regimovi, SL, corresponent a la tercera certificació de les obres
“Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II Etapa D”, per import de
65.702,20 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
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:
Josep Tomàs Arasa i M. Carmen Arasa Arasa. Exp. 55/2011
Lluïsa Valls Arrufat. Exp. 56/2013
Building Centre, SAU. Exp. 25/2014
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:
Lluïsa Valls Arrufat. Exp. 56/2013
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:
M. Lourdes Santamaria López, al carrer Sant Cristòfol núm. 1, Esc. E, 1r., 4a
5. Aprovació, si s’escau, tercera certificació de l’obra “Remodelació d’un tram del
carrer de la Victòria Fase II – Etapa D”
Vista la Certificació núm. 3 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase
II – Etapa D”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de seixanta-cinc mil setcents dos euros amb vint cèntims (65.702,20 €), i un cop fetes les comprovacions per part
dels serveis tècnics municipals.
Atenent que l’Ajuntament de Santa Bàrbara té inclòs en el Pla d’Acció Municipal (PAM),
any 2013, titulada “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase II – Etapa D”,
amb un pressupost d’adjudicació de 235.461,62 €, subvencionada amb 223.688,54 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
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PRIMER. Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase II – Etapa D”, per un import de 65.702,20 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona Serveis
d’Assistència Municipal Actuacions Integrals al Territori i Cooperació i a intervenció de
fons.
6. Aprovació, si s’escau, Calendari fiscal 2015
Vista la proposta presentada per Base Gestió d’Ingressos Locals de Calendari de
pagament en voluntari per a l’exercici 2015.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar el calendari proposat següent:
IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL
CONCEPTE
PERÍODE PROPOSAT 2015
010 - IAE
30/07/2015 – 30/09/2015
500 - IBI URBÀ
30/04/2015 – 30/06/2015
501 - IBI RÚSTICA
30/04/2015 – 30/06/2015
600 - IMP. VEHICLES TRAC.
27/03/2015 – 29/05/2015
MEC.
ALTRES INGRESSOS PÚBLICS DE MERITAMENT ANUAL
CONCEPTE
SUBCONCEPTES
PERÍODE PROPOSAT
2015
100-Taxes
550 - CLAVEGUERAM
Preus
551-CLAVEGUERAM
Públics
LOC. COMERCIALS
30/06/2015 – 31/08/2015
560- ESCOMBRARIES
561-ESCOMBRARIES
LOCALS
840-Cons.
840- CONS. CEMENTIRI
30/06/2015 – 31/08/2015
Cementiri
SEGON. Donar trasllat del present acord a BASE Gestió Ingressos Locals.
7. Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització d’accions de formació
professionalitzadora del projecte Montsià Actiu en el marc de la convocatòria
treball a les 7 comarques
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Pla de
Govern 2011-2014, té com a objectiu, entre d’altres, contribuir a la cohesió social i al
desenvolupament socioeconòmic, utilitzant mecanismes de col·laboració públics i privat, i
amb un model que garanteixi la vertebració de els polítiques actives del territori.
Atès que el Govern en el seu moment va seleccionar 7 comarques catalanes que es
caracteritzen per tenir un menor dinamisme econòmic o especialment despoblades del
territori català i que son l’Anoia, El Baix Ebre, El Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d
‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.
Atès que en aquest marc, el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir
a l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú donar suport a
les entitats locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, en el marc del
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Projecte “Treball a les 7 comarques”, d’un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del
desenvolupament local.
Vist que el Consell Comarcal del Montsià, conjuntament amb la resta d’entitats locals de
la comarca del Montsià i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, impulsen
des de l’any 2011 el projecte Montsià Actiu, en el marc de la convocatòria del SOC
“Treball a les 7 comarques”
Atès que en data 27 de setembre de 2012, es va acordar a la reunió de la xarxa tècnica
del projecte Montsià Actiu, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de la població i la
competitivitat de les empreses de la comarca.
Vist que en data 5 de desembre de 2013,el Consell comarcal del Montsià va rebre
resolució favorable, per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització del
projecte anomenat “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL MONTSIÀ ACTIU 2013/2014”.entre les
accions subvencionades, es troba la realització d’accions de formació
professionalitzadora.
Atès que la col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament, té per
objecte l’organització de l’acció formativa denominada “Curs de jardineria botànica”, per la
qual s’ha rebut el cofinançament del SOC, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons
Social Europeu.
Vist que el cost total del projecte ascendeix a 12.160,00 €, dels quals estan
subvencionats el 90% dels costos mitjançant el SOC i el 10% restant se’n farà càrrec
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en participar
en el projecte pels beneficis que pot comportar per a les persones del municipi en situació
d’atur.
Atès que 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.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització l’acció formativa denominada “Curs de
jardineria botànica” emmarcada en el projecte Treball a les 7 comarques
SEGON. Aprovar l’aportació econòmica de 1.216,00 € per part de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara al Consell Comarcal del Montsià, corresponent al 10% dels costos totals de
l’acció formativa.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré, o persona que
legalment el substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat.
8. Peticions varies.
a) Mercedes Ferré Cuadrad
Atesa la petició presentada per la Sra. Mercedes Ferre Cuadrad, en que sol·licita que
sigui donada de baixa l’activitat de botiga de venda a la menuda de queviures, ubicada
en el carrer Àfrica núm. 67, amb efectes del mes de setembre de 2014 per ser la data en
que l’esmentada activitat ha estat tancada al públic.
Vist l’informe emès pel Tècnic d’activitats en el que es constata que l’esmentada activitat
no es desenvolupa actualment en el local abans esmentat, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Donar de baixa amb efectes del mes de setembre de 2014, l’activitat que es
venia desenvolupant en el local comercial del carrer Àfrica núm. 67.
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SEGON. Comunicar al peticionari que cas que l’esmentada activitat es traspassi passats
sis mesos des de la data de la baixa de l’activitat, no serà preceptiu el canvi de titularitat
sinó que s’haurà de tramitar un nou expedient d’activitats d’acord amb el que disposa la
Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental i el seu Reglament de
desplegament.
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la peticionària.
b) José Luís Romeu Ferrando
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. José Luís Romeu Ferrando, en la que sol·licita,
d’acord amb l’establert a l’article 2.1, b) de l’Annex de l’Ordenança fiscal núm. 11
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), la bonificació de
l’impost del vehicle de la seva propietat, matrícula T-7487-Z per tenir una antiguitat
mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació.
Un cop comprovada la situació al·legada i atenent el que disposa l’article 2.1, b) de
l’Annex de l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Atorgar la bonificació de l’impost a partir de l’any 2015 al vehicle matrícula T7487-Z per tenir un antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de
fabricació.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a Base Gestió d’Ingressos
Locals.
c) Oscar Panisello Barberà
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Oscar Panisello Barberà, com a hereu de la Sra.
Josefa Barberà Tarin, en la que sol·licita, d’acord amb l’establert a l’article 2.1, b) de
l’Annex de l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM), la bonificació de l’impost del vehicle de la seva propietat per herència
de la seva mare, matrícula T-9518-Z per tenir una antiguitat mínima de 25 anys comptats
a partir de la data de fabricació.
Un cop comprovada la situació al·legada i atenent el que disposa l’article 2.1, b) de
l’Annex de l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Atorgar la bonificació de l’impost a partir de l’any 2015 al vehicle matrícula T9518-Z per tenir un antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de
fabricació.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a Base Gestió d’Ingressos
Locals.
d) Endesa Distribución Elèctrica, SLU
Vist la petició presentada per la societat Endesa Distribución Eléctrica, SLU, en que
exposa que segons acord de la Comissió de Govern d’aquest Ajuntament, se’ls va
concedir autorització de llicència d’obres núm. exp. 74/2013, per realitzar estesa de
2x17 m de cable subterrani 0,6/1kV des d’entroncaments a efectuar en línia del CT
22.305 existent al Passeig de la Generalitat fins a caixa de seccionament i CGP a
instal·lar pel client i la posterior retirada de la caixa i línia aèria de BT del CT XQ083,
afectant el subsòl del passeig esmentat.
Atès que per la realització de les obres esmentades es va dipositar una fiança
mitjançant transferència bancària, per un import de 200,00 €, per respondre de la
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perfecta execució de l’obra, i un cop acabada sol·licita la devolució de la fiança
esmentada.
Vist l’informe emès pel tècnic municipal, a la Junta de Govern Local es proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER. La devolució de la fiança dipositada per un import de 200,00.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
e) Artur Cortiella Subirats
Atesa la petició presentada pel Sr. Artur Cortiella Subirats, demanant permís per creuar
el camí municipal “ Sense nom”, per a la conducció d'aigua des de la finca rústica situada
en el polígon 4, parcel·la 210, a la finca rústica situada al polígon 4, parcel·la 162, del
mateix propietari.
Vis l'informe tècnic municipal al respecte, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Concedir permís creuament del camí municipal “Sense nom”, d’acord amb
l’establert a l'informe tècnic. I havent de dipositar una fiança 100,00 euros.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
f)

Montserrat Cid Roig
Vist l’escrit presentat per la Sra. Montserrat Cid Roig, en relació a l’expedient
administratiu de constrenyiment número 2010/54098, en que apareix com a deutor el seu
pare Gabriel Cid Curto, difunt, manifestant que el vehicle a que fa referència l’esmentat
expedient el va vendre el seu pare fa més de quinze anys, per la qual cosa l’any 2010 el
vehicle no era de la seva propietat i no l’hi correspon pagar l’IVTM.
Atès que de les diligències practicades pel personal subaltern d’aquest ajuntament s’ha
pogut constat els fets exposats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. L’anul·lació de l’expedient de constrenyiment número 2010/54098.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i a la
peticionària.

g) President del Club de Futbol 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
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.D.
Ginestar, 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.
9. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, compensació de deutes
Atenent que la mercantil BITUIN LLOC, SL, és deutora de la hisenda pública pels
conceptes següents:
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Anunci programa de Festes Majors 2014, per un import total de 43,00 €
Atenent que els deutes tributaris anteriors han estat degudament liquidats i notificats,
essent ferms els actes administratius, i per tant els deutes executius.
Atenent que l’Ajuntament té pendent de pagament a la mercantil BITUIN LLOC, SL la
factura següent:
Núm. 61/14 de data 01-12-2014, per un import pendent de 86,40 €
Atenent el que disposen els articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació
aprovat per RD 1684/1990, de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb la
mercantil BITUIN LLOC, SL, per la quantitat equivalent del deute mantingut per la
mercantil BITUIN LLOC, SL amb la hisenda municipal, per un import de 43,00 € restant
un crèdit a favor de la mercantil BITUIN LLOC, SL de 43,40 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada.
b) Sol·licitud ingrés al Centre de Dia “Verge de Montserrat”
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 25 de març de 2004 el
Reglament municipal regulador del règim de funcionament del Centre de dia “Verge de
Montserrat”.
Atès que l’article 3.4 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 22 de juny de 2011.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Admetre a la Sra. Cinta Miró Gimeno, com a usuària del Centre de Suport Diürn
“Verge de Montserrat” amb efectes del dia 3-11-2014, en horari de jornada sencera.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Suport Diürn.
c) Aprovació, si s’escau, ampliació de fraccionament de pagament de rebuts
Vista la sol·licitud presentada per José Miguel Gonzalvo Arasa, en representació del Sr.
Miguel Gonzalvo Arasa, de la que es desprèn que ha presentat directament a BASE
Gestió d’Ingressos instància en la que demana l’ampliació del termini de
fraccionament/ajornament per fer efectives la liquidació de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica que li ha generat l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
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
TITULARGONZALBO ARASA, MIGUEL.
NÚMERO TOTAL DE REBUTS:
3
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: IVTM
DADES ECONÒMIQUES:
CLAU COBRAMENT
Principal Recàrrec Costes Interessos
Total
158,46
23,76
3,79
10,80
196,81
Lliuraments a compte. . . . . . . . 0,00
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Pendent . . . . . . . . . . . . . . . . 196,81
Atès que l’interessat demana:
- El fraccionament mensual del deute en 12 quotes d’igual quantia.
Per tot l'exposat i en base el següents 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.
Atès que el senyor José Miguel Gonzalvo Arasa, en nom de Miguel Gonzalvo Arasa,
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.
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 la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta
els següents acords:
PRIMER. Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament dels rebuts de la
liquidació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
SEGON. Traslladar l'acord a BASE - Gestió d'Ingressos per a què procedeixi a
executar-lo.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’interessat i oficina de gestió tributària.
d) Aprovació, si s’escau, cessió de crèdit
Vista la petició formulada per la mercantil REGIMOVI, SL, de cessió del crèdit representat
per la certificació d'obres núm.2 de les obres de “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase I – Etapa A”, per un import de 59.230,83 €.
Atès que la certificació esmentada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de data
3 de desembre de 2014.
Atès que l'article 201 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
permet la cessió dels drets de cobrament.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la cessió del dret de cobrament de la certificació d'obres abans indicada
en favor de BANC POPULAR, al compte bancari número ES02-0075-0433 38 0500174439.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a la peticionària.
e) Aprovació, si s’escau, cessió de crèdit
Vista la petició formulada per la mercantil REGIMOVI, SL, de cessió del crèdit representat
per la certificació d'obres núm. 3 de les obres de “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase II – Etapa D”, per un import de 65.702,20 €.
Atès que la certificació esmentada està prevista la seva aprovació per la Junta de Govern
Local de data 18 de desembre de 2014.
Atès que l'article 201 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
permet la cessió dels drets de cobrament.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
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PRIMER. Aprovar la cessió del dret de cobrament de la certificació d'obres abans indicada
en favor de BANKINTER, SA, al compte bancari número 0128-9808-31-0100000013.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a la peticionària.
f) Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del
Montsià i els Ajuntaments de la comarca del Montsià per l’execució del projecte
Montsià Actiu 2015
Atès que el Govern en el seu moment va seleccionar 7 comarques catalanes que es
caracteritzen per tenir un menor dinamisme econòmic o especialment despoblades del
territori català i que son l’Anoia, El Baix Ebre, El Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d
‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.
Atès que en aquest marc, el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir
a l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú donar suport a
les entitats locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, en el marc del
Projecte “Treball a les 7 comarques”, d’un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del
desenvolupament local.
Vist que el Consell Comarcal del Montsià, conjuntament amb la resta d’entitats locals de
la comarca del Montsià i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, impulsen
des de l’any 2011 el projecte Montsià Actiu, en el marc de la convocatòria del SOC
“Treball a les 7 comarques”
Atès que en data 13 d’octubre de 2014, el Consell Comarcal del Montsià, va sol·licitar una
subvenció al SOC en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, amb l’adhesió de
tots els Ajuntaments de la comarca, 17 agents socials i econòmics i 50 empreses a títol
individual.
Vist que en data 24 de novembre de 2014, l’òrgan col·legiat del SOC ha resolt
favorablement al Consell comarcal del Montsià el projecte “Pla d’execució anual Montsià
Actiu 214/15”, per un import total de 383.435,83 €, dels quals s’ha atorgat una subvenció
de 345.092,83 € que corresponen al 90% dels costos totals.
Atès que els Ajuntaments de la comarca del Montsià donen suport a aquest projecte,
necessari donada la conjuntura actual, la greu situació d’atur que pateix la comarca i els
resultats aconseguits durant els seus quatre anys d’implementació.
Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en participar
en el projecte pels beneficis que pot comportar per a les persones del municipi en situació
d’atur.
Atès que 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.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per l’execució del Projecte Montsià Actiu 2015.
SEGON. Aprovar l’aportació econòmica de 1063,22 € per part de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara al Consell Comarcal del Montsià, segons el detall següent:
• Quota de les accions de suport al teixit productiu .......... 476,46 €
• Quota del dispositiu d’inserció sociolaboral ACTIVA’T ....586,76 €
TERCER. Compromete’ns a abonar el 560% del cost total abans del 30/06/2015 i el 50%
restant abans del 30/11/2015.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré, o persona que legalment
el substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat.
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g) Aprovació, si s’escau, 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 600,00 €.
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 300,00 € anuals.
Atès que en l’edició del passat curs 2013-2014 l’acte d’atorgament del premi tindrà lloc a
la localitat de La Galera.
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 2013-2014 de 300,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció de l’IES “Les Planes”
h) Aprovació, si escau cessió a precari de l’Smartcentre al Club de Futbol Santa
Bàrbara
Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, de cessió de
l’Samartcentre per la celebració de la festa de Cap d’any el dia 31 de desembre de 2014.
Atenent que el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre, preveu la possibilitat de realitzar cessions dels béns
municipals en concepte de precari, la Junta de Govern Local, per unanimitat adopta els
següents acords:
PRIMER. Aprovar la cessió de l’Samartcentre en favor del Club de Futbol Santa Bàrbara
el dia 31 de desembre de 2014 per la celebració de la festa indicada.
SEGON. L’organitzador de la festa deurà de obtenir els permisos que siguin necessaris
per la seva celebració i contractar una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi
els possibles danys que se’n derivin.
TERCER. Determinar que la cessió de l’ús és gratuït i merament tolerat i que el
precarista no resta en situació de dependència respecte l'Ajuntament de Santa Bàrbara
als efectes dels articles 120 i 121 del Codi Penal.
QUART. Donar trasllat del present acord al peticionari.
10. Torn obert de paraula.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les dinou
hores i cinquanta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària en funcions certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Joan Jordi Boronat Ferré

10

