Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 17 de setembre 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
Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària acctal., essent les dinou hores i trenta minuts
del dia 17 de setembre de 2015, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local.
Assistents:
•

Alcalde:

Sr. Alfred Blanch Farnós

•

Regidors:

Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías

•

També assisteixen: Sr. Joan Abella Calduch

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Isabel Verge Caballé
Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 03-09-2015
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 03-09-2015.
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. 22 per un import setanta-cinc
mil cinc-cents quaranta-dos euros amb setze cèntims (75.542,16 €) i que comença amb
la de Caixabank, SA, corresponent a comissions bancàries, per import de 1,94 € i
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finalitza amb la de Sociedad Estatals de Correos y Telégrafos, SA, corresponent a
segells, per import de 1,68 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
No n’hi ha.
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:
Nuria Martín Andrade, al carrer Àngel Guimerà núm. 19
Àngel Garcia-Gango Díaz, al carrer Lluna núm. 16-18 baixos 3a.
5. Peticions varies.
a) Guadalupe Vilaubí Salvadó
Vista la petició presentada per la Sra. Guadalupe Vilaubí Salvadó de renúncia a la
concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic per a l’explotació del quiosc
de propietat municipal.
Atenent que per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 2
d’octubre de 2014 , es va aprovar la transmissió de la concessió administrativa per a l’ús
privatiu del domini públic per a l’explotació del quiosc de propietat municipal al seu favor.
Atenent que d’acord amb la Clàusula XI del Plec de condicions econòmiques
administratives que va regir la concessió administrativa abans esmentada, la
concessionària va de dipositar una garantia definitiva de 750,00 €, equivalent al 5 per
100 del valor dels béns ocupats.
Atenent que d’acord amb la Clàusula XVIII del Plec de condicions econòmiques
administratives que va regir la concessió administrativa abans esmentada, l’extinció de la
concessió es pot produir per renúncia del titular.
La Junta de Govern local, vist l’informe emès per Secretaria, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La devolució de la garantia definitiva dipositada per un import de 750,00 €.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
b) Comunitat “SAT Pou Romeré”
Atesa la petició presentada pel president de la comunitat “SAT Pou Romeré”, el Sr. José
M. Monllau Tomàs, demanant permís per creuar camí municipal número 9002, a l’alçada
de la parcel·la 11 del polígon 17, per tal de reparar la canonada de subministrament
d’aigua a les diferents finques, 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 100,00 euros.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.
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c) Carns Albesa, SL
Atesa la petició presentada pel legal representant de Carns Albesa, SL, en la que
sol·licita autorització per a la col·locació d’indicatius informatius de la ubicació de la seva
empresa, mitjançant la col·locació d’una sèrie de lames urbanes a ubicar:
Plaça de l’Alto, sentit pujada i baixada
Carrer Major cruïlla amb la carretera de Barcelona i de Madrid
Carrer La Sénia cruïlla amb el Passeig de la Generalitat
Vist l'informe que sobre el mateix emet el Tècnic Municipal i d’acord amb l’establert a
l’Ordenança núm. 34 Reguladora de la instal·lació de cartells indicadors de llocs d’interès
a Santa Bàrbara.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís, per a la col·locació de les lames urbanes abans esmentades
d’acord amb els requisits establerts a l’informe tècnic i a l’Ordenança reguladora.
SEGON. Aprovar la liquidació de la taxa que merita la instal·lació de cartells indicadors
de llocs d’interès a tot el terme municipal de Santa Bàrbara.
TERCER. Donar trasllat dels present acord a la peticionària.
6. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, Calendari de Fires 2016
Vist l’escrit presentat per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en el que proposa el calendari de fires de
Catalunya 2016.
La Junta de Govern Local, per unanimitat adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la proposta de calendari de fires presentat per a l’any 2016:
Dies 18 a 20 de novembre de 2016.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de comerç del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
b) Aprovació, si s’escau, sol·licitud subvenció a la Diputació de Tarragona
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar les Bases
específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions dels centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs
2014-2015.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció a centres de primer cicle d’educció
infantil de titularitat municipal pel curs 2014-2015, a la Diputació de Tarragona.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció dins el del
procediment per a la concessió de subvencions dels centres de primer cicle d’educació
infantil de titularitat municipal. Curs 2014-2015, per al manteniment de la llar d’infants Les
Beceroles, per un import de 25.900,00 €.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.
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c) Sol·licitud ingrés al Centre Obert “L’Oliveta”
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 7 de setembre de
2006 el Reglament municipal regulador del règim de funcionament del Centre Obert
“l’Oliveta”.
Atès que l’article 5 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 18 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Admetre com a usuaris/àries del Centre Obert “L’Oliveta”, durant el curs
2015/2016, amb efectes del dia 21 de setembre de 2015 amb un horari d’assistència de les
17:00 a les 19:30 hores, la relació de xiquets/es que figuren com a Annex I al present.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre Obert “L’Oliveta”.
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) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat de disposar d’un dictamen pericial en relació a l’adjudicació del
contracte de gestió del servei públic del Centre de dia.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a
l'article 10 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 dels serveis necessaris per l’elaboració d’un dictamen
pericial en relació a l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic del Centre de
dia, amb la mercantil ADEC Assessors, per un import de 150,00 € més la quota
corresponent d’IVA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest
Ajuntament.
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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 dinou
hores i cinquanta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Alfred Blanch Farnós
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