Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 23 de juliol 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, excusant la seva assistència la
Sra. Montse Rodriguez i Arasa, baix la Presidència del Sr. Alcalde Alfred Blanch Farnós,
assistit per la Secretària, en funcions., essent les tretze hores i trenta minuts del dia 23 de
juliol de 2015, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local.
Assistents:
•
•

Alcalde: Sr. Alfred Blanch Farnós
Regidors:

Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías

Secretària en funcions de la Corporació: Sra. Rosa Mª Arasa i Cavallé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior.

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 sessió de data 02-07-2015.
L´acta de la sessió anterior, es aprovada per unanimitat.
2. Aprovació, si s´escau, relació de factures.
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Vista la relació de factures amb assignació pressupostària, la Junta de Govern Local,
acorda per unanimitat aprovar la relació de factures núm. 18, per import de cent quarantavuit mil tres-cents seixanta-nou euros amb sis cèntims. (148.369,06€); que comença per
Orange Espagne,SAU, telefonia juny 2015, import set-cents quaranta euros amb divuit
cèntims (740,18€) i acaba a Carns Albesa,S.L., menjar pedalada popular festes, import
cent vint-i-dos euros amb trenta-vuit cèntims (122,38€).
3. Aprovació, si s´escau, llicències d´obres.
Vist l´informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern acorda per unanimitat la concessió, i liquidació del tribut corresponent de les següents llicències d´obres a:
- Victor Navarro Camison. Expt. 47/2015.
- Nadina Paga Albesa. Expt.48/15.
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:
- Ruben Rubio Rodriguez, al C/ de la Ciència, núm. 2-4-1er-1ª.
5. Peticions Varies.
a) Josep Pau i Angels Maria Bertomeu Arasa
Atesa la petició de Josep-Pau i Angels- Maria Bertomeu Arasa, per mig de la qual
demanen canvi de titularitat al seu favor dels nínxols que a continuació es
ressenyaran, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
- Concedir canvi de titulars dels nínxols que s´indicaran, previ el pagament de la taxa
corresponent , de la següent manera:
PRIMER.- A Josep-Pau Bertomeu Arasa, la titularitat dels nínxols 599-600-601.
SEGON.- A Àngels-Maria Bertomeu Arasa, la titularitat dels nínxols 939-1180.
TERCER.- Donar trasllat als interessats.
b) Aprovació, si s´escau, ajut d´urgència social
Atesa la sol·licitud d´ajut d´urgència social presentat pels Serveis Socials Bàsics de
l´Ajuntament de Santa Bàrbara.
Vista la valoració positiva emesa per l´educadora social dels Serveis Socials Bàsics
de l´Ajuntament de Santa Bàrbara, i que consta a l´expedient com Annex I, en relació
a la sol·licitud presentada.
La Junta de Govern, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER.- Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d´ajut social,
d´acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d´aquest Ajuntament.
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SEGON.- Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d´aquest
Ajuntament i a Intervenció de Fons de l´Ajuntament.
c) ECA, S.L.U., representant de Sumasa-Servihabitat (Buildingcenter,SAU)
Atès l´escrit presentat per l´ECA,S.L.U., representant de Sumasa (Suministros
Urbanos y Mantenimientos) –Servihabitat , respecte al requeriment de l´Ajuntament
dirigit a Buildingcenter,SAU, a fi de portar a terme en un termini de set dies, la neteja
del solar de la seva propietat, situat al C/ de la Ciència, i
Havent-se demanat diversos pressupostos per poder realitzar els treballs de neteja
esmentat, sol.liciten un ajornament i pròrroga del termini assenyalat de dos mesos
per portar-ho a terme.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Denegar-li l´ajornament i pròrroga del termini sol.licitat, donat la premura
que comporta el netejar els solars durant l´època estival, que és quan hi ha realment
més necessitat de tenir-los nets i evitar el perill d´incendis.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al representant de la propietat i sol.licitant
de la pròrroga.

d) Sol.licitud segon pagament carrossa “pubilles menudes”, festes majors.
Vista la sol.licitud presentada per Carmen Jardí Guiu, demanant el segon pagament
(liquidació) per la confecció de la carrossa de les “pubilles menudes”, a festes
majors 2015, la Junta de Govern, acorda:
PRIMER.- Concedir el pagament que liquida la confecció de la carrossa de les
“pubilles menudes”, per import de 270 €.
SEGON.- Donar trasllat a la sol.licitant i a Intervenció de Fons de l´Ajuntament.
e) Sol.licitud segon pagament carrossa “Donant la nota”, festes majors.
Atesa la sol.licitud presentada per Laura Pla Arasa, demanant el segon pagament
(liquidació) per la confecció de la carrossa “Donant la nota”, a festes majors 2015, la
Junta de Govern, acorda:
PRIMER.- Concedir el pagament que liquida la confecció de la carrossa “Donant la
nota”, per import de 270 €.
SEGON.- Donar trasllat a la sol.licitant i a Intervenció de Fons de l´Ajuntament.
f) Sol.licitud segon pagament carrosses “La Abeja Maya” i “Els pintorets”.
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Atesa la sol.licitud presentada per Rosa Mª Martí Martí, demanant el segon pagament
(Liquidació) per la confecció de les carrosses “La Abeja Maya” i “Els Pintorets”, a
festes majors 2015, la Junta de Govern, acorda:
PRIMER.- Concedir el pagament que liquida la confecció de les carrosses “La Abeja
Maya” i “Els pintorets”, per import de 540 €.
SEGON.- Donar trasllat a la sol.licitant i a Intervenció de Fons de l´Ajuntament.
6. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s´escau, bonificació de l´Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
Vista la sol.licitud presentada pel Sr. José Maria Martorell Prades, propietari d´un
vehicle Ford Escort, matrícula T-1277-M, de més de vint-i-cinc anys d´antiguitat des la
data de fabricació, sol.licitant 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, la bonificació de l´impost dels vehicle abans esmentat.
Un cop comprovada la documentació presentada, la Junta de Govern, acorda:
PRIMER.- Atorgar la bonificació de l´Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, a partir
de l´any 2016, al vehicle Ford Escort, matrícula T-1277-M, propietat del sol.licitant.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al peticionari i a Base Gestió d´Ingressos
Locals.
b) Aprovació, si s´escau, aportació econòmica per actuació a Festes Majors.
Dins de les Festes Majors-2015, i durant la “Diada Infantil” del dimecres dia 15 de
juliol, va tenir lloc l´actuació de l´espectacle d´animació “ Somriures Nòmades”.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Concedir una aportació econòmica de tres-cents cinquanta Euros (350 €), a
l´Associació “Somriures Nòmades”, per l´actuació de l´espectacle d´animació infantil.
SEGON.- Donar trasllat als interessats i a Intervenció de Fons de l´Ajuntament.
c) Aprovació, si s´escau, aportació econòmica.
Atès que durant aquest mes de juliol es va realitzar el repartiment domiciliari de la
revista Magazin corresponent al segon trimestre del 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar l´aportació econòmica de 200,00 € a la Sra. Pamela Valldeperez
Saldiva .
SEGON.- Donar trasllat a Intervenció de Fons de l´Ajuntament i a la beneficiaria.
d) Aprovació, si s´escau, venda vehicle municipal.
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Havent estat adjudicat definitivament el contracte de la gestió del servei públic del
Centre de Dia de Santa Bàrbara, a l´empresa Vima-Serveis de Geriatria Alfacs,S.L.,
amb NIF:B43920008, domiciliada l´Avinguda dels Esports, 27 de Sant Carles de la
Ràpita, al Ple de data 29 d´abril passat, i
Donat que per a la prestació d´aquest servei, l´empresa precisa un vehicle i
l´Ajuntament en disposa d´un adaptat amb matrícula 5691-GJP, la Junta de Govern,
acorda:
PRIMER.- Realitzar la venda del vehicle adaptat amb matrícula 5691-GJP
propietat de l´Ajuntament de Santa Bàrbara, a l´empresa adjudicatària de prestar
servei al Centre de Dia, per l´import de quinze mil euros (15.000 €).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l´empresa Vima- Serveis de Geriatria
Alfacs,S.L, a fi de que pugui gestionar la documentació pertinent de canvi de
titularitat al seu favor del vehicle indicat. Les despeses que això comporte seran
a càrrec de l´empresa compradora.
7.Torn obert de paraula.
No n´hi ha
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les
catorze hores, i de tot el tractat jo la Secretària, en funcions, certifico.
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