Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 5 d’abril de 2018.
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, assistida per la Secretària acctal., essent les dinou hores i trenta minuts del dia 5 d’abril de
2018, 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

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 15-03-2018.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Aprovació, si s’escau, Bases del concurs d’imatge digital 2018.
5. Aprovació, si s’escau, sol·licitud subvencions a la Diputació de Tarragona.
6. Peticions varies.
7. Assumptes diversos.
8. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 15-03-2018.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
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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. 9 per un import de seixanta-vuit mil quatre-cents
quaranta-dos euros amb vint-i-tres cèntims (68.442,23 €) i que comença amb la de M. S. E.
corresponent a roba faldes balladores de festes, per import de 855,00 € i finalitza amb la de
Shop Amposta, SLU, corresponent a material centre obert, per import de 1,80 €.
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:
 E. M. A. L. Exp. 67/2017.
4. Aprovació, si s’escau, Bases del concurs d’imatge digital 2018.
Vistes les Bases elaborades per la Regidoria de Joventut, Mitjans de comunicació i Noves
tecnologies per al Concurs d’imatge digital 2018.
Atès que l’objectiu d'aquest concurs d’imatge digital és fomentar el coneixement del nostre poble
i de la seva gent així com incentivar l’ús de les tecnologies de la informació entre els planers.
Atès que el concurs pretén apropar i donar a conèixer la nostra població en tots els vessants
possibles: medi natural, urbanisme, arquitectura, societat, festes, tradicions, etc.
Vist que el tema de la XIII Edició del concurs de fotografia digital serà: Monuments de Santa
Bàrbara.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
Aprovar les Bases del concurs d’imatge digital 2018 presentades per la Regidoria de Joventut,
Mitjans de comunicació i Noves tecnologies.
5. Aprovació, si s’escau, sol·licitud subvencions a la Diputació de Tarragona.
A) ACTIVITATS CULTURALS
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar la convocatòria que han de
regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització
de programes i activitats culturals (ajuntaments, EMD i ens dependents de fins a 5.000
habitants) de la demarcació de Tarragona, publicades en el BOP de Tarragona núm. 64 de
31 de març de 2017.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per a la realització de programes i
activitats culturals, a la Diputació de Tarragona per la realització de les activitats culturals
2018.
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 els
programes i activitats culturals, per la realització de les activitats culturals 2018, per un import
de 6.000,00 €.
SISÈ. 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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B) SERVEIS DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA
Atès que el Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de data 28 d’abril de 2017 va aprovar
les bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori per a la concessió de subvencions durant l’any 2018.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvencions gestionades pel Servei de Medi
Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, a la Diputació de Tarragona per la
realització de les següents actuacions:
 Protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines).
 Protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en
espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats.
 Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum
humà.
 Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels
consultoris mèdics locals, de titularitat municipal.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d'una subvenció per actuacions
de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), per
import de 8.000,00 €.
SEGON. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d'una subvenció per actuacions
de Protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en
espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, per un import de
4.331,18 €.
TERCER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció per actuacions
de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum
humà, per un import de 6.000,00 €.
QUART. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d'una subvenció per al
finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris
mèdics locals, de titularitat municipal, per import de 5.594,61 €.
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.
C) INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS
La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona, va aprovar la convocatòria que han
de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a inversions
en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o
patrimonials i de valor cultural, publicades en el BOP de Tarragona núm. 46 de 6 de març de
2018.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per a inversions en equipaments
municipals.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per a la gestió i funcionament
d’equipaments municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció per a
inversions en equipaments municipals, per un import de 5.000,00 €.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.
D) ESCOLA DE MÚSICA
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La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar la convocatòria del
procediment administratiu per a la concessió de subvencions durant l’any 2018,
corresponents a les següents línies de foment que gestiona la Unitat de Cultura, de l’Àrea
dels Serveis d’Assistència al Ciutadà.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció a escoles de música de titularitat i gestió
municipal de la demarcació de Tarragona pel curs 2017-2018, publicades en el BOP de
Tarragona núm. 47 de 7 de març de 2018.
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 de
programes i activitats culturals, per al manteniment de l’escola de música municipal Germans
Arasa “Los Flarets” curs 2017-2018, per un import de 11.956,10 €.
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords.
6. Peticions varies.
a) G. C. E.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. G. C. E. en la que exposa que el permís de maternitat
se li va acabar el passat dia 27 de març de 2018, i sol·licita li sigui concedida la compactació de
les hores del permís de lactància. Sol·licitant al mateix temps que un cop finalitzi la compactació
de les hores d’alletament, incorporar-se a partir del dia 17 d’abril a la jornada laboral del 80%
amb els drets econòmics corresponents.
Per tot l’exposat i d’acord amb el que disposa 14.2 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures
de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions
públiques Catalunya, i l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques Catalunya,
segons la redacció de l’article 97 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
La Junta de Govern local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la compactació de les hores del permís de lactància, un cop finit el permís per
maternitat fins al dia 16 d’abril de 2018.
SEGON. Aprovar la reducció d’un terç de la jornada laboral per maternitat de la treballadora
d’aquest Ajuntament G. C. E. amb dret al 80% de les retribucions, des de la data de la seva
reincorporació al seu lloc de treball (17 d’abril de 2018).
SEGON. Comunicar el present acord a la treballadora d’aquest Ajuntament i a la Regidoria de
Personal.
b) M. P.F.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. M. P.F., 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 dels següents vehicles de la seva propietat, per tenir
una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació:
 T-3636-AK
 T-3057-AC
 T-7222-I
 C-9602-BDZ
 1169-DVP
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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 2019 als vehicles següents per tenir
un antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació:
 T-3057-AC
 T-7222-I
 C-9602-BDZ
SEGON. Denegar la la bonificació de l’impost als vehicles següents per no tenir un antiguitat
mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació:
 T-3636-AK
 1169-DVP
TERCER. Donar trasllat del present acord al peticionari i a Base Gestió d’Ingressos Locals.
c) Ll. D. A.
LLICÈNCIA D’OBRES. RENUNCIA
Nom:
Registre general:
Emplaçament:
Obres a realitzar:

Ll. D. A.
805/2017
polígon 15 parcel·la 7
Obres majors, construcció d’una nau avícola d’engreix

Vista la sol·licitud de renuncia a la llicència municipal d’obres formulada pel Sr. Ll. D. A., titular
de la llicència esmentada.
Atès que la renuncia al dret és legítima de conformitat amb els arts. 94 de la Llei 35/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i ha de ser
acceptada sense cap més tràmit per l'Ajuntament.
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. Acceptar la renuncia a la llicència municipal d’obres dalt referenciada.
SEGON. Requerir el pagament de l’import corresponent a la Taxa per la publicació d’inserció al
BOP de Tarragona, per un import de 72,00 €, d’acord amb l’establert a l’Ordenança fiscal de la
Diputació de Tarragona i l’import de la factura corresponent a la publicació de l’anunci de
l’esmentada sol·licitud de llicència al diari L’Ebre, per import de 125,84 €, d’acord amb l’establert
a l’article 57.2 a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
TERCER. Comunicar els presents acords al peticionari i a intervenció de fons.

5

Ajuntament de
Santa Bàrbara

d) S. Ch. A.
Vista la petició presentada pel Sr. S. Ch. A., en nom i representació del Centro Cristiano de
Santa Bàrbara, en la que demana permís per a la instal·lació d’un lloc de venda de roses i per
poder realitzar una activitat amb titelles el proper dia 23 d’abril 2018.
Atenent que des de fa molts anys la venda de roses amb motiu de la diada de Sant Jordi
l’organitza l’Ajuntament amb col·laboració amb Càritas parroquial.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la realització d’una activitat amb titelles el proper dia 23 d’abril
de 2018, amb motiu de la diada de Sant Jordi.
SEGON. Denegar el permís per instal·lar un lloc de venda de rosses, si bé poden realitzar la
venda d’altres productes com llibres, revistes, etc..
TERCER. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
e) I. F. V.
Vista la petició presentada per la Sra. I. F. V. en la que sol·licita poder instal·lar una parada de
venda de llaminadures a la plaça de bous durant les properes Festes Majors.
La Junta de govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís a la peticionària per instal·lar una parada de llaminadures durant les
Festes Majors a l’espai reservat a l’efecte al costat de la plaça de bous.
SEGON. Durant la instal·lació s’hauran de complir les indicacions que els faciliti el Vigilant
municipal, i complir els horaris de tancament.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la peticionària.
7. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les XXVII Jornades Culturals i Programa
d’actes de les II Jornades Culturals Infantils
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Cultura, per a la realització de les XXVII
Jornades Culturals que es desenvoluparan des del 16 d’abril fins al 19 de maig de 2018.
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Cultura, per a la realització de les II
Jornades Culturals Infantils que es desenvoluparan des del 25 de maig fins al 8 de maig de 2018.
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, els aproven.
b) Aprovació, si s’escau, personació en el Recurs ordinari núm. 74/2018
Amb data 21 de març de 2018, s'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona 2, en el qual es comunica a l’Ajuntament que la mercantil Residència Tercera Edat
l’Onada, SL, contra l’acord plenari de l’Ajuntament de Santa Bàrbara de 28-12-2017, pel que
s’adjudica a l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL, el contracte administratiu per la gestió
del servei públic de centre de dia a Santa Bàrbara.
L’Ajuntament disposa del termini de 20 dies hàbils per a trametre l'expedient administratiu i
personar-se en el procés judicial. En conseqüència,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents:
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1.- Trametre l'expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona 2
2.- Personar-se en el Recurs ordinari núm. 74/2018.
3.- Nomenar al lletrat Sr. Josep Fortuny Tasias, perquè defensi els drets de l’Ajuntament.
c)

Sol·licitud ingrés al Centre de Dia “Verge de Montserrat”
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de 2015 el
Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament del Centre de Dia
de Santa Bàrbara.
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 el següent acord:
PRIMER. Admetre com a usuari/ària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al
contracte als següents usuaris:
M. E. M., amb DNI núm. 3999*****
J. M. M., amb DNI núm. 4005*****
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.

d) Aprovació, si s’escau, Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions
als usuari del Centre de Dia de Santa Bàrbara
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les Bases Específiques reguladores per a la
concessió de subvencions als usuaris del servei de transport adaptat del Centre de Dia de
Santa Bàrbara.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del present
acord.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar inicialment es Bases Específiques reguladores per a la concessió de
subvencions als usuaris del servei de transport adaptat del Centre de Dia de Santa Bàrbara,
que figuren incloses a l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de vint dies, als efectes
de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí
oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació.
e) Aprovació, si s’escau, vacances personal de l’ajuntament
Atès que la plantilla dels treballadors de l’ajuntament de Santa Bàrbara, d’acord amb el sol·licitat
per la Regidoria de Personal han presentat sol·licitud de vacances corresponents a l’any 2018.
Atès que per part de la Regidoria de Personal d’aquest Ajuntament s’han valorat les sol·licituds
presentades i tenint en compte les necessitats de cada departament.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar els períodes de vacances sol·licitades per la plantilla dels treballadors d’aquest
Ajuntament, d’acord amb la valoració efectuada per la Regidoria de Personal i que consta a
l’expedient com Annex I.
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SEGON. Donar trasllat del present acord als treballadors de la plantilla d’aquest Ajuntament.
f) Adjudicació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 01/2018
Contractació del servei de poda i neteja de palmeres del cementiri municipal.
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de poda i neteja de palmeres del cementiri
municipal pels motius de salubritat i seguretat.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost d’A. B. S., per l'execució del contracte per un
import de 3.520,00 €, IVA exclòs i 739,20 € d'IVA .
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments jurídics
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la
LCSP.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
PART DISPOSITIVA
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de poda i neteja de palmeres del cementiri municipal, amb A. B.
S., atesa la necessitat de mantenir la salubritat i seguretat en el recinte del cementiri municipal,
vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que
l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de
conformitat amb les següents condicions:
 L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
 Codi CPV: 71421000-5.
 El responsable del contracte serà el Sr. V. M. Fr., tècnic municipal.
 El termini es fixa en dos mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
 El preu del contracte es fixa en 3.520,00 €, i 739,20 € d'IVA.
 No es preveu la revisió de preus del contracte.
 El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
 L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
 El codi DIR3: L01431384.
 L'òrgan comptable: oficina comptable.
 Destinatari: òrgan de gestió.
 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat
els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
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El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
g) Adjudicació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 02/2018
Contractació del servei de senyalització horitzontal de diversos carreres.
Fets
1.1. Justificada la necessitat de contractar el servei de senyalització horitzontal de diversos
carreres pels motius de seguretat viària.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SEPITAR, SL, per l'execució
del contracte per un import de 4.664,00 €, IVA exclòs i 979,44 € d'IVA .
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments jurídics
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la
LCSP.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
PART DISPOSITIVA
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de senyalització horitzontal de diversos carrers, amb la
mercantil SEPITAR 2016, SL, atesa la necessitat de garantir la seguretat viària en diversos
carrers del municipi, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del
contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte
menor, de conformitat amb les següents condicions:
 L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
 Codi CPV: 50232200-2.
 El responsable del contracte serà el Sr. V. M. F., tècnic municipal.
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Ajuntament de
Santa Bàrbara

 El termini es fixa en un mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
 El preu del contracte es fixa en 4.664,00 €, i 979,44 € d'IVA.
 No es preveu la revisió de preus del contracte.
 El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de

conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
 L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
 El codi DIR3: L01431384.
 L'òrgan comptable: oficina comptable.
 Destinatari: òrgan de gestió.
 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat
els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
8. Torn obert de paraula.
No n’hi ha.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les vint hores i deu
minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal.
Vist i plau
L’Alcalde,
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