Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 19 de febrer de 2015.
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 19 de febrer de 2015, 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. Antonio Ollés Molías

Secretària en funcions de la Corporació: Sra. Rosa M. Arasa Cavallé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 05-02-2015.
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. Peticions varies.
6. Assumptes diversos.
7. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 05-02-2015
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. 3 per un import vuitanta-sis
cent noranta-dos euros amb cinquanta cèntims (86.192,50 €) i que comença amb la
d’Àrea de serveis Al Campo, SA, corresponent a Gas Oil, per import de 946,40 € i
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finalitza amb la de Tallers Vidiella, SL, corresponent a reparació escombradora, per
import de 1.812,37 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per u
unanimitat, la concessió, i liquidació del tribut corresponent de les següents llicències
d’obres a:
Tanatorios y Servicios, SA, llicència municipal per urbanització parcial carrer Aire.
Exp. 01/2015.
Ignasi Mencia Subirats, llicència municipal per ampliació de magatzem agrícola, al
polígon 6, parcel·la 61. Exp. 12/2015.
Rodrigo Tuliesa Curto, llicència municipal per canvi de coberta d’habitatge i
magatzem annex, a la carretera de Barcelona núm. 6. Exp. 13/2015.
M. Carmen Solà Monforte, llicència municipal per reforma amb modificació
d’estructura, al carrer Mestra Pietat Bel i Valls núm. 56. Exp. 14/2015.
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:
Mercedes M. Arasa Pla. Exp. 49/2013.
Patrimonis Ansó, SL. Exp. 24/2014.
Dorseran Serveis Construcció, SL. Exp. 61/2014.
Juan Vicente Vegué Cuadrad. Exp. 04/2015.
Cèsar Roig Guimerà. Exp. 05/2015.
Rogelio Roé Romeu. Exp. 06/2015.
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:
Mercedes M. Arasa Pla. Exp. 49/2013.
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:
Grupo Expohogar Marketing, SL, al carrer Masdenverge núm. 9.
5. Peticions varies.
a) Josefa del Mar López Troca
Vist el recurs de reposició presentat per la Sra. Josefa del Mar López Troca, en el que
exposa que per acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 05-022015, se li va concedir permís per connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i
comptador al carrer Roger de Llúria, 12, 1r., 5a., havent pogut comprovar amb
posterioritat a la data de la concessió que aquest pis per tractar-se d’un pis pilot aquest
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ja disposava de connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i comptador, per la qual
cosa sol·licita la devolució de la taxa abonada per aquest concepte.
Atenent el que disposa l’epígraf quart aparat 4t., de l’Ordenança fiscal núm. 3.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La devolució de 37,14 € corresponent a la taxa de connexió a la xarxa
municipal d’aigua potable i comptador al carrer Roger de Llúria, 12, 1r., 5a.
SEGON. Comunicar el present acord a la recurrent i a intervenció de fons.
b) Pou Sansa
Atesa la petició presentada pel president del Pou Sansa, el Sr. José Joaquín Roig Arasa,
en la que demana permís per obrir una rasa lateral al camí Lladoneres, per reparar
canonada d’aigua, a l’alçada del polígon 21, parcel·la 133, vist l'informe tècnic municipal
al respecte, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís creuament camí municipal condicionat a l'informe tècnic. I
havent de dipositar una fiança 60 euros.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
c) Rosa M. Martí Martí
Vista la petició presentada per la Sra. Rosa Maria Martí Martí, en la que sol·licita el
pagament de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels
Carnavals 2015, amb animació musical.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2015.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
d) Adrian Garcia Màrmol
Vista la petició presentada pel Sr. Adrian Garcia Màrmol, en la que sol·licita el pagament
de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals
2015, amb animació musical.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2015.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
e) Natividad Pla Bonfill
Vista la petició presentada per la Sra. Natividad Pla Bonfill, en la que sol·licita el
pagament de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels
Carnavals 2015, amb animació musical.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2015.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
f)

Promocions Ortega Miralles, SL
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Ferran Novella Càmara, en nom i
representació de la mercantil Promocions Ortega Miralles, SL, en el que sol·licita la
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devolució de la fiança per un import de 6.756,40€, dipositada per a respondre de
l’execució dels treballs realitzats en la col·locació d’una canonada d’aigua potable per a
l’alimentació de l’edifici plurifamiliar del carrer Pau Casals núm. 7 d’aquest municipi, un
cop realitzats els treballs i havent complert els condicionants establerts pel tècnic
municipal.
La Junta de Govern local, vist l’informe emès al respecte pel tècnic municipal, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. La devolució de la fiança dipositada per un import de 6.756,40 €.
SEGON. Comunicar el present acord al peticionari i a intervenció de fons.
6. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució
Vist l’escrit presentat pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, en la que sol·licita l’aprovació de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la documentació aportada, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom dels
següents peticionaris:
Sra. Montserrat Martí Gas
Sra. Carmen Lleixà Mestre
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a Serveis Socials.
b) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obra
Atesa la necessitat de procedir a la col·locació de la carpinteria d’alumini per a la
realització de les obres “Rehabilitació d’edifici entre mitgeres Hotel d’entitats”.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a
l'article 6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atès el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte
menor, per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació de les obres necessàries per a la col·locació de la
carpinteria d’alumini per a la realització de les obres “Rehabilitació d’edifici entre
mitgeres Hotel d’entitats”, per un import de 9.026,31 € IVA inclòs amb la mercantil
Aluminis Garcia – Domènech, SL.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
c) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obra
Atesa la necessitat de procedir a la realització de les obres de col·locació de la teulada
amb planxa metàl·lica per a la realització de les obres “Rehabilitació d’edifici entre
mitgeres Hotel d’entitats”.
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Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a
l'article 6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atès el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte
menor, per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació de les obres de col·locació de la teulada amb planxa
metàl·lica per a la realització de les obres “Rehabilitació d’edifici entre mitgeres Hotel
d’entitats”, per un import total de 7.331,87 € IVA inclòs, amb la mercantil Vallés-Moreno,
CB.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
d) Suspensió del subministrament d’aigua potable
Vist l’escrit presentat per l’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament
d’Aigua Potable del municipi de Santa Bàrbara, SOREA, al que acompanya la relació
individualitzada d’abonats del servei municipal que tenen un seguit de rebuts pendents
de liquidació.
Atès que l’esmentada situació de descobert ha estat notificada individualment i de forma
fefaent als abonats, amb l’advertiment de suspensió del subministrament.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Que es procedeixi en relació als abonats relacionats, en la forma
reglamentàriament establerta, a la suspensió del subministrament d’aigua potable.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la concessionària del Servei Municipal
d’Abastament d’Aigua Potable de Santa Bàrbara SOREA.
e) Adhesió, si s’escau, Pla Agrupat de Formació Contínua de les Administracions
Públiques
Atès l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Tarragona,
Girona i Lleida, han presentat el Pla Agrupat de Formació Contínua de les
Administracions Públiques (AFCAP), amb la col·laboració dels consell comarcals de la
demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions Obreres (CC.OO),
de la Unió General de Treballadors (UGT), amb la finalitat d’obtenir recursos per a la
formació del personal funcionari i laboral dels ens locals.
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara es ve acollint al Pla de Formació Contínua
durant les darreres edicions i vist que les entitats del Pla continuen amb la convocatòria
per aquest any 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Adherir-nos al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2015.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona.
f) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que el passat dia 14 de febrer de 2015 i dins els actes del Carnaval 2015
organitzats per l’Ajuntament de Santa Bàrbara es va dur a terme la festa “CarnavalRemember Metro”, el Sr. Ajayi Samsondeen, va realitzar les tasques de seguretat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents acord:
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PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 200,00 € en concepte de col·laboració en les
tasques de seguretat de l’esmentat acte.
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al beneficiari.
7. Torn obert de paraula.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les dinou
hores i quaranta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Joan Jordi Boronat Ferré
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