Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 3 de març de 2016.
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 3 de març de 2016, 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 assisteix: Sra. Laia Pla Coto
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 18-02-2016.
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 18-02-2016.
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. 6 per un import de disset mil
cent cinquanta-set euros amb seixanta-dos cèntims (17.157,62 €) i que comença amb la
de Caixabank, SA, corresponent a comissions bancàries febrer, per import de 3,39 € i
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finalitza amb la de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, corresponent a
despeses postals, per import de 9,25 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, la concessió, i liquidació del tribut corresponent de les següents llicències
d’obres a:
 BITUIN LLOC, SL, llicència municipal per reforma amb modificació d’estructura, al
carrer de la Victòria núm. 68. Exp. 7/2016.
 J. A. M. LL., llicència municipal per construcció de piscina, al carrer Àngel Guimerà
núm. 22. Exp. 12/2016.
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:
 LL. R. C. Exp. 59/2015.
 F. A. C. Exp. 67/2015.
 M. C. A. M. Exp. 86/2015.
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:
 J. R. R. C., al carrer Camí de Solsó núm. 2, casa 13 bloc B.
5. Peticions varies.
a) R. E. A.
Vista la petició presentada pel Sr. R. E. A., 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-5409-AC 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 2017 al vehicle matrícula T5409-AC 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.
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b) S. LL. S.
Vista la petició presentada per la Sra. S. LL. S., en la que sol·licita el pagament de
l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals
2016, 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 2016.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
c) D. S. C.
Atesa la renuncia presentada per la Sra. D. S. C. com a representant dels hereus del
titular del dret funerari del nínxol núm. 581, del Cementiri municipal per defunció del
mateix, a favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Acceptar la renuncia a la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 581 del
Cementiri municipal quedant de titularitat municipal, sense que s’hagin d’abonar quantitat
de cap mena els renunciants.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la renunciant.
d) J. S. B.
Vista la petició presentada pel Sr. J. S. B., en la que exposa que el passat 3 de gener de
2016 i dins els actes de les Jornades Nadalenques el gimnàs Santa Bàrbara va realitzar
la II. Cursa de Reis “El Gimnàs Santa Bàrbara”, la qual cosa ha suposat una sèrie de
despeses econòmiques, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents
acord:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 200,00 € en concepte de despeses
ocasionades per dur a terme la cursa abans esmentada al Gimnàs Santa Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al beneficiari.
e) Club de Futbol Santa Bàrbara
Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que
demanen la segona bestreta de la subvenció corresponent a l’any 2016.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una bestreta per un import de 4.100 €, a compte de la subvenció del
2015.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i
a intervenció de fons.
6.

Assumptes diversos.

a)

Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de la concessió d’ús privatiu del
domini públic representat pel bar annex a les Piscines Municipals
Vist l'expedient instruït per l’atorgament de la llicència de l'ús privatiu del bar de les
Piscines municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Convocar concurs obert per l’adjudicació de la llicència de l'ús privatiu del bé de
domini públic format pel bar de les Piscines Municipals.
SEGON. Aprovar el Plec de condicions que regirà el concurs obert esmentat.
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TERCER. Ordenar l'exposició pública del Plec de condicions per un termini de quinze dies,
comptats a partir de la seva publicació en el Butlletí oficial de la província, L’anunci
d’obertura de l’expedient licitatori es realitzarà en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en el
BOPT.
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 minuts i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,

Alfred Blanch Farnós
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