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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 3 de maig 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 3 de maig 
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:  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 19-04-2018. 

 
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. 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  19-04-2018. 
 

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. 12 per un import de cinquanta-tres mil tres-cents 
set euros amb cinc cèntims (53.307,05 €) i que comença amb la d’Imprempta Querol, SL, 
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corresponent a etiquetes adhesives “No Publicitat”, per import de 49,61 € i finalitza amb la de 
Corporación Alimentaria Guissona, SL, corresponent a productes alimentaris centre obert, per 
import de 2,48 €. 
 

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 la següent llicència d’obres a: 

 
 Industrias Cajon Mecanizado, SL (INCAME), llicència municipal per instal·lació edifici 

prefabricat  per a l’alimentació en mitja tensió, al Quarter Nord 022. Exp. 39/2018. 
 Industrias Cajon Mecanizado, SL (INCAME), llicència municipal per instal·lació edifici 

prefabricat  per a l’alimentació en mitja tensió, mitjançant línia soterrània a instal·lar a 
connectar  la xarxa existent, al Quarter Nord 022. Exp. 40/2018. 

 
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: 

 
 M. M. A. G.. Exp. 17/2018. 
 E. B. G.. Exp. 36/2017. 
 
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: 

 
 E. B. G. Exp. 36/2017. 

 
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: 

 

 AVIFOOD, SL, al carrer Mestral parcel·la núm. 7 del Polígon Barranc de Lledó. 
 J. M. M., al carrer Lleó XIII núm. 2 1r., 1a. 
 M. C. A. H., al Passeig de les escoles núm. 11. 

 
5. Aprovació, si s’escau, sol·licitud subvencions a la Diputació de Tarragona. 

 
A) PEXI - Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir 

l’Administració electrònica 
 

Atenent que el Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 27 d’octubre de 2017, 
va aprovar inicialment les bases reguladores específiques del programa de modernització 
d’equipaments informàtics per garantir l’Administració electrònica (PEXI) anualitat 2018. 
Atenent que la Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 16 
de març de 2018, va aprovar la convocatòria del programa de modernització d’equipaments 
informàtics per garantir l’Administració electrònica (PEXI) anualitat 2018. 
Atenent que la convocatòria inclou els Programes següents: 

 Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable. 
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 Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’Administració 
electrònica. 

 
A la vista de l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la formulació de la sol·licitud d’atribució de subvenció per a les actuacions 
següents: 
1. PEXI – Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’Administració 
electrònica: 

Any Actuació Pressupost Subvenció 
PEXI 

Aportació 
municipal 

2018 Programa de modernització 
d’equipaments informàtics 

 
27.799,93 

 
26.409,93 

 
1.389,07 

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària per 
a l’efectivitat dels presents acords. 

 
B) Accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat 

 
Atès que el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria del 
procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels 
productes agroalimentaris i artesans de qualitat, publicades al BOP de Tarragona núm. 101, de 27 
de maig de 2016. 
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció per la realització d’accions de 
desenvolupament local, a la Diputació de Tarragona per la realització de les següents activitats: 
XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç 
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 la realització 
d’accions de desenvolupament local per import de 15.000,00 €.  
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la 
documentació necessària per l'efectivitat dels presents acords. 
 

6. Peticions varies. 
 
a) J. E. G. Ll. 

 
Atesa  la petició presentada pel Sr. J. E. G. Ll., titular de l’activitat dedicada a bar, en la que 
exposa que el proper dia 31 de maig de 2018 tancarà al públic l’activitat esmentada, per la qual 
cosa sol·licita que es doni de baixa del padró corresponent a la taxa per ocupació de la via 
pública amb taules i cadedires de l’exercici 2018. 
Un cop valorada la petició presentada, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Donar de baixa del padró corresponent a la taxa per ocupació de la via pública amb 
taules i cadedires de l’exercici 2018, el bar “Mika’s”. 
SEGON. Liquidar d’ofici la taxa que merita l’ocupació de la via pública mitjançant la col·locació 
de taules i cadires, d’acord amb allò establert a l’Ordenança fiscal núm. 20, corresponent al 
període de gener a maig de 2018. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords al peticionari.  
 

b) Presidenta del Club de Twirling Santa Bàrbara 
 

Atesa la sol·licitud presentada per la Presidenta del Club Twirling Santa Bàrbara, en la que 
sol·licita un ajut econòmic per a poder fer front a les despeses ocasionades per la participació en 
el Campionat d’Europa organitzat per la EFBT, a celebrar els propers dies 28, 28, 30 i 1 de juliol 
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a la localitat irlandesa de Gormanston, en el que participaran atletes del club. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir un ajut econòmic de 500,00 €, per a fer front a les despeses ocasionades per 
la participació en el Campionat d’Europa de Twirling. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons 

 
c) O. S. S. 

 
Vista la petició presentada per la Sra. O. S. S., en la que sol·licita una bestreta per a la realització 
la carrossa “Pepa Pig” per les properes festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de la carrossa “Pepa Pig” per les properes 
festes majors, per un import de 180,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

d) S. Ll. S.  
 

Vista la petició presentada per la Sra. S. Ll. S., en la que sol·licita una bestreta per a la realització 
de la carrossa dels pubillets de les properes festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de la carrossa dels pubillets de les properes 
festes majors, per un import de 180,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

e) T. F. T. 
 

Vista la petició presentada per la Sra. T. F. T., en la que sol·licita una bestreta per a la realització 
de la carrossa de les pubilles infantils de les properes festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de la carrossa de les pubilles infantils de les 
properes festes majors, per un import de 180,00 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 
f) E. V. R. 

 
Atesa la petició presentada pel Sr. E. V. R., en la que sol·licita autorització per a la col·locació 
d’indicatius informatius de la ubicació de la seva activitat de venda de fruites i verdures “Recién 
Collit”,  mitjançant la col·locació d’un lama urbana a ubicar: 
 

 Carrer Major cruïlla amb el carrer Mare de Déu de Montserrat. 
 
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 la lama urbana abans esmentada 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 al peticionari. 
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7. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació, si s’escau, projecte bàsic i executiu “Arranjament del carrer Sant Rafel i 

annexos”. 
 

Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Arranjament del carrer Sant Rafel i 
annexos”, redactat pel despatx d’arquitectura Serveis Globals mésquearquitectura, SL, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 289.103,78 €. 
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
La  Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres 
“Arranjament del carrer Sant Rafel i annexos”, redactat pel despatx d’arquitectura Serveis Globals 
mésquearquitectura, SL, amb un pressupost d’execució per contracta de 289.103,78 €. 
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de trenta dies, 
als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per oportunes, mitjançant 
edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació. 
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap al·legació o 
reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat. 

 
b) Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones 

amb disminució 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. J. R. P. P., 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 de J. R. P. P. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials. 
 

c) 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. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als treballadors de la plantilla d’aquest Ajuntament. 
 

d) Adjudicació, si s’escau, contracte de serveis menor  
 
Identificació de l’expedient: 04/2018-SE 
Contractació del servei de reportatges fotogràfics esdeveniments municipals. 
 
Fets  
 
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de reportatges fotogràfics dels 
esdeveniments municipals durant el període d’abril de 2018 fins abril de 2019. 
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1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost del fotògraf E. C. Cl., per l'execució del 
contracte per un import de 2.066,12 €, IVA exclòs i 433,89 € 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 reportatges fotogràfics dels esdeveniments municipals 
durant el període d’abril de 2018 fins abril de 2019, amb el fotògraf E. C. Cl., atesa la necessitat 
de realitzar els reportatges fotogràfics dels actes  municipals, 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.  
 El termini es fixa en dotze mesos a comptar des de la data de signatura del contracte.  
 El preu del contracte es fixa en 2.066,12 €, i 433,89 € 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'adjudicatària.  
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. 
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e) Adjudicació, si s’escau, contracte de serveis menor 
 
Identificació de l’expedient: 05/2018-SE 
Contractació del servei de direcció, control de qualitat i coordinació de les obres 
“Construcció d’una nova rotonda ubicada entre al carretera de la Galera i el passeig de la 
Generalitat”. 
 
Fets  
 
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de direcció, control de qualitat i coordinació 
de les obres “Construcció d’una nova rotonda ubicada entre al carretera de la Galera i el 
passeig de la Generalitat”. 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost del despatx d’arquitectura V. Moreso 
Arquitectura i Disseny, SLPU, per l'execució del contracte per un import de 1.000,00 €, IVA 
exclòs i 210,00 € 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 direcció, control de qualitat i coordinació de les obres 
“Construcció d’una nova rotonda ubicada entre al carretera de la Galera i el passeig de la 
Generalitat”, amb despatx d’arquitectura V. Moreso Arquitectura i Disseny, SLPU, atesa la 
necessitat de realitzar la direcció, control de qualitat i coordinació de les obres esmentada, 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: 71247000-2. 
 El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal. 
 El termini es fixa en quatre mesos a comptar des de la data d’inici de les obres d’arranjament 

del carrer Hostal dels Frares.  
 El preu del contracte es fixa en 1.000,00 €, i 210,00 € 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.  
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 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'adjudicatària.  
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. 

 
f) Adjudicació, si s’escau, contracte de subministrament menor 

 
Identificació de l’expedient: 02/2018-SU 
Contractació del subministrament de l’equip de so de la sala polivalent de l’Smartcentre. 
 
Fets  
 
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de l’equip de so de la sala 
polivalent de l’Smartcentre, pels motius de substituir l’equip de so actualment existent. 
 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Plataforma Pro, SCP  per 
l'execució del contracte de subministrament de l’equip de so de la sala polivalent de 
l’Smartcentre.  
 
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 subministrament de l’equip de so de la sala polivalent de 
l’Smartcentre, amb la mercantil Plataforma Pro, SCP, atesa la necessitat substituir l’equip de so 
actualment existent, 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 
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menor, de conformitat amb les següents condicions: 
 
 L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.  
 El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal. 
 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 3.969,30 €, i 833,55 € 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. 

 
g) Aprovació, si s’escau, compensació de deute 

 
Atenent que la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA,  té 
pendent de pagament a l’ajuntament de Santa Bàrbara, els conceptes següents: 

 Liquidació explotació servei d’aigua 2016, per un import de   1.284,42 €. 

 Liquidació explotació servei d’aigua 2017, per un import de 15.629,76 €. 
 
Atenent que el deute tributari anterior ha estat degudament liquidat i notificat, essent ferm l’acte 
administratiu, i per tant el deute executiu. 
Atenent que l’Ajuntament té pendent de pagament a la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SA, la factura següent: 
DR30032717F001 de data 29/12/2017, per un import de 5.535,58 € 
Atenent el que disposen els articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació 
aprovat per RD 1684/1990, de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes, la Junta 
de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb la mercantil 
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, per la quantitat equivalent del 
deute mantingut per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, 
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amb la hisenda municipal, per un import de 16.914,18 € restant un crèdit a  seu favor de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara de 11.378,60 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SA. 

 
h) Adhesió, si s’escau, a la campanya MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE-2018 

 
Atès que el proper dia 8 de juliol la Fundació Esclerosi Múltiple celebrarà la 25ena edició de la 
campanya “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”. 
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara any rere any ha donat suport  a aquesta campanya 
mitjançant la celebració de la jornada de natació solidària a les piscines municipals. 
Atès que la Fundació mitjançant el suport rebut d’entitats i piscines d’arreu de Catalunya ha 
pogut consolidar els serveis socio-sanitaris dels hospitals de dia, millorant la qualitat de vida de 
les persones que pateixen esclerosi múltiple a Catalunya i donant continuïtat a la investigació de 
la malaltia. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Adherir-se a la celebració el proper dia 8 de juliol a la campanya Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple. 

 SEGON. Donar trasllat del present acord a la Fundació Esclerosi Múltiple. 
 

i) Adjudicació, si s’escau, contracte de serveis menor 
 

Identificació de l’expedient: 06/2018-SE 
Contractació del servei de cobertures informatives dels actes institucionals de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
 
Fets  
 
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de cobertures informatives dels actes 
institucionals de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Ebre Digital, SL, per l'execució 
del contracte per un import de 4.800,00 €, IVA exclòs i 1.008,00 € 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 per la cobertura informativa dels actes institucionals de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb la mercantil Ebre Digital, SL, atesa la necessitat de realitzar 
la cobertura informativa dels actes institucionals de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 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.  
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 El responsable del contracte serà la Regidoria de Governació. 
 El termini es fixa en nou mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.  
 El preu del contracte es fixa en 4.800,00 €, i 1.008,00 € 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'adjudicatària.  
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, 


