Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 17 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 17 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 03-05-2018.
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, contracte menor d’obres.
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 03-05-2018.
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. 13 per un import de vint-i-cinc mil noranta-sis
euros amb noranta-nou cèntims (25.096,99 €) i que comença amb la de J. P. B. F.,
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corresponent a Pack suport remot, per import de 308,55 € i finalitza amb la de GuangzhouShi
Kachade Maoyi, CO LTD, corresponent a tul de colors decoració festa de Sant Gregori, per
import de 40,56 €.
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:
 J. C. C., llicència municipal per construcció de magatzem agrícola, al Polígon 20 parcel·les
19 i 122. Exp. 07/2018.
 L. B., llicència municipal per substitució de coberta, al Passeig de les Qautre Carreteres
núm. 32-A. Exp. 33/2018.
 J. C. S., llicència municipal per substitució de sostre, al carrer Mossèn Manyà núm. 14. Exp.
37/2018.
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:
 J. J. M. S.. Exp. 54/2016.
 F. M. P.. Exp. 02/2018.
Prorroga d’obres:
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat,
la concessió de les següents prorrogues d’obres a:
 Ajuntament de Santa Bàrbara, prorroga pel termini de tres anys, per realització de les obres
de remodelació de l’edifici de l’Ajuntament, a la plaça Alcalde Cid i Cid.
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. B. F., al carrer Sant Antoni núm. 13, 2n., 4a.
Finques Albiol, SL, al carrer Rentadors núm. 26.

Vist l’informe del tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir
permís per connexió provisional d’obres a la xarxa municipal d’aigua potable a:


Excavacions Vives Anguera, SL, al carrer Hostal dels Frares, s/n.
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5. Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obres.
Identificació de l’expedient: 01-2018-OB
Contractació de les obres de construcció d’una rotonda ubicada entre la carretera de la
Galera i el passeig de la Generalitat - Fase 1
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar l’obra de construcció d’una rotonda ubicada entre la
carretera de la Galera i el passeig de la Generalitat - Fase 1 per la necessitat d’eliminar la cruïlla
existent a la intersecció del passeig de la Generalitat, carretera de la Galera i altres, passant a
ser una rotonda, tal i com està definit a les Normes Subsidiàries del planejament vigent.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de REGIMOVI, SL per l'execució de les obres
per un import de 39.791,06 €, IVA exclòs i 8.356,12 € 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.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals.
- 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 les obres de construcció d’una rotonda ubicada entre la carretera de la Galera
i el passeig de la Generalitat - Fase 1, amb la mercantil REGIMOVI, SL, atesa la necessitat de
d’eliminar la cruïlla existent a la intersecció del passeig de la Generalitat, carretera de la Galera i
altres, passant a ser una rotonda, tal i com està definit a les Normes Subsidiàries del planejament
vigent, 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 de les obres es realitzaran amb subjecció al "Projecte construcció d’una rotonda







ubicada entre la carretera de la Galera i el passeig de la Generalitat" aprovat per
l'Ajuntament.
Codi CPV: 45200000-9.
Les obres es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic municipal, Sr. Víctor Moreso
Franch.
El termini per l'execució de les obres és de 2 mesos i s'iniciaran a partir de la formalització
de l'Acte de comprovació del replanteig
El preu del contracte es fixa en 39.791,06 €, i 8.356,12 € d'IVA.
No es preveu la revisió de preus del contracte.
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 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.
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 Director Facultatiu de les obres.
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.
6. Peticions varies.
a) J. L. C. G.
Vista la petició presentada pel Sr. J. L. C. G. en la que sol·licita l’adquisició del dret funerari del
nínxol núm. 92 bloc C del Cementiri municipal.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 92 bloc C, a favor de la
peticionària, l’expedició del títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
b) R. M. M.
Vista la petició presentada per la Sra. R. M. M. M., en la que sol·licita una bestreta per a la
realització de dues carrosses per a les properes festes majors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de dues carrosses per a les properes festes
majors, per un import de 360,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
c) Institut Les Planes
Atesa la petició presentada per la coordinadora de l’Aula d’Excel·lència de l’Institut Les Planes,
en la que exposa que l’esmentat institut durant aquest curs 2016-2017 han continuat amb el
projecte anomenat “Aula d’Excel·lència” adreçat a l’alumnat del 2n cicle d’ESO (3r i 4t), i també
1r. de Batxillerat, els qual excel·leixen en el seu aprenentatge, Aquests alumnes participen en
una aula virtual on cada trimestre duen a terme un mínim de dues activitats d’aprenentatge
complementàries al currículum, les quals tenen coma finalitat ampliar els seus coneixements i
habilitats i fomentar l’esperit de millora i de constància en el treball. Aquestes tasques tenen un
reconeixement acadèmic mitjançant un increment de la nota de les assignatures pertinents, una
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orla d’excel·lència i els obsequis que els ajuntaments de la nostra comunitat educativa tingui
interès a oferir, per la qual cosa sol·licita que l’ajuntament continuï col·laborant amb el projecte.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Obsequiar als alumnes que participin en l’esmentada aula, amb un abonament P-10
per a les piscines municipals.
SEGON. Comunicar el present acord a la direcció de l’IES Les Planes i a intervenció de fons.
d) Associació Usuaris Guifi.net de les Terres de l’Ebre
Vista la petició presentada pel Sr. O. A. M., en representació de l’Associació Usuaris Guifi.net de
les Terres de l’Ebre, en la que exposa que són una operadora de telecomunicacions amb
intenció d’oferir una alternativa de connexió a internet via fibra òptica als veïns del municipi, per
la qual cosa sol·liciten permís per a poder desplegar infraestructura de fibra òptica en els carreres
que l’ajuntament disposi de canalització existent, mitjançant la col·locació de cables amb varies
fibres òptiques, cedint 4 fibres a l’Ajuntament per al seu ús, ( passeig de les Escoles, de de la
Cooperativa Agrícola del camp fins l’escola Jaume Balmes).
Així com en les obres públiques en execució, Augute assumirà el cost de passar 2 tubs de
canalització, un per a que Augute pugui passar cables de fibra òptica cedient l’altre tub de
canalització a l’Ajuntament per al seu ús (carrers Sant Rafael Hostal dels Frares, carrer Aire des
del carrer Aragó fins l’edifici de l’Ajuntament).
Per tot l’exposat i vist l’informe emès pel tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís a l’Associació Usuaris Guifi.net de les Terres de l’Ebre, per a poder
desplegar infraestructura de fibra òptica en els carreres que l’ajuntament disposa de canalització
existent, mitjançant la col·locació de cables amb varies fibres òptiques, cedint 4 fibres a
l’Ajuntament per al seu ús, (passeig de les Escoles, de de la Cooperativa Agrícola del camp fins
l’escola Jaume Balmes).
Així com en les obres públiques en execució, Augute assumirà el cost de passar 2 tubs de
canalització, un per a que Augute pugui passar cables de fibra òptica cedient l’altre tub de
canalització a l’Ajuntament per al seu ús (carrers Sant Rafael Hostal dels Frares, carrer Aire des
del carrer Aragó fins l’edifici de l’Ajuntament).
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a serveis tècnics.
e) M. B.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. M. B., titular de la bocateria situada a la Ctra. de la Galera,
16, en la que es demana permís per a la instal·lació d´una terrassa d’estiu, la Junta de Govern
Local, per unanimitat acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d´una terrassa d’estiu, sempre i quan no dificulti el
pas de vianants, i amb la col·locació d´una tanca protectora al voltant de les taules i cadires.
SEGON. La concessió d’aquest permís no permet que per a la instal·lació de l´esmentada
terrassa es clavi cap element a terra.
TERCER. La liquidació de les taxes municipals corresponent.
QUART. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
f) L. C.
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. L. C., en el que sol·licita l’anul·lació del rebut
corresponent als rebuts de les taxes de brossa de l’edifici situat al carrer Travessia Vallés núm.
49, per tractar-se d’un habitatge que no reuneix les condicions d’habitabilitat.
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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PRIMER. L’anul·lació del rebut corresponent a la taxa de brossa domiciliària de l’edifici situat al
carrer Travessia Vallés núm. 49, per tractar-se d’un habitatge que no reuneix les condicions
d’habitabilitat, per a l’exercici 2018.
SEGON. Donar trasllat al peticionari i al departament de taxes.
g) M. Á. G. R.
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. M. Á. G. R., titular del frankfurt situat al carrer Mare de
Déu de Montserrat, núm. 7 en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una terrassa d’estiu
enfront de l’esmentat bar.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa d’estiu a la calçada deixant lliure la
vorera al pas de vianants, i amb la col·locació d’una tanca protectora al voltant de les taules i
cadires.
SEGON. La concessió d’aquest permís no permet que per a la instal·lació de l’esmentada
terrassa es clavi cap element a terra.
TERCER. La liquidació de les taxes municipals corresponents.
QUART. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
7. Assumptes diversos.
a)

Adjudicació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 07/2018-SE
Contractació del servei de redacció del projecte i una part de la direcció, control de
qualitat i coordinació de seguretat i salut de les obres “Arranjament del carrer Mossèn
Joan Baptista Sales”.
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de redacció del projecte i una part de la
direcció, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut de les obres “Arranjament del
carrer Mossèn Joan Baptista Sales”.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de l’arquitecte Á. B. O. per l'execució del
contracte per un import de 6.000,00 €, IVA exclòs i 1.260,00 € 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 redacció del projecte i una part de la direcció, control de
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qualitat i coordinació de seguretat i salut de les obres “Arranjament del carrer Mossèn Joan
Baptista Sales”, amb l’arquitecte Á. B. O., 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 per la redacció del projecte es fixa en dos mesos a comptar des de la data de
notificació del present acord.
 El termini es fixa en quatre mesos a comptar des de la data d’inici de les obres “Arranjament
del carrer Mossèn Joan Baptista Sales”.
 El preu del contracte es fixa en 6.000,00 €, i 1.260,00 € 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.
b) Adjudicació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 08/2018-SE
Contractació del servei de redacció del projecte i una part de la direcció, control de
qualitat i coordinació de seguretat i salut de les obres “Arranjament del carrer Parra”.
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de redacció del projecte i una part de la
direcció, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut de les obres “Arranjament del
carrer Parra”.
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1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de l’arquitecte Ál. B. O., per l'execució del
contracte per un import de 4.000,00 €, IVA exclòs i 840,00 € 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 redacció del projecte i una part de la direcció, control de
qualitat i coordinació de seguretat i salut de les obres “Arranjament del carrer Parra”, amb
l’arquitecte Á. B. O., 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 per la redacció del projecte es fixa en dos mesos a comptar des de la data de
notificació del present acord.
 El termini es fixa en quatre mesos a comptar des de la data d’inici de les obres “Arranjament
del carrer Parra”.
 El preu del contracte es fixa en 4.000,00 €, i 840,00 € 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.
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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.
c)

Adjudicació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 03/2018-SU
Contractació del subministrament d’ombrel·les per les piscines municipals.
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’ombrel·les per les piscines
municipals, pels motius de substituir les existents per deteriorament.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Sports Fevi, SL per l'execució
del contracte de subministrament d’ombrel·les per les piscines municipals.
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 d’ombrel·les per a les piscines municipals,
amb la mercantil Sports Fevi, SL, atesa la necessitat substituir les ombrel·les existents per
deteriorament de les mateixes, 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 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 1.713,65 €, i 359,87 € 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.
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 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.
d)

Adjudicació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 04/2018-SU
Contractació del subministrament de senyalització d’entorn rural i parcs naturals.
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de senyalització d’entorn rural i
parcs naturals, pels motius de creació de circuïts de rutes saludables per l’entorn rural del
municipi.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Projectes i Instal·lacions
d’Espais Urbans, SL per l'execució del contracte de subministrament de senyalització d’entorn
rural i parcs naturals.
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:

10

Ajuntament de
Santa Bàrbara

PRIMER. Executar el contracte de subministrament de senyalització d’entorn rural i parcs
naturals, amb la mercantil Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans, SL, atesa la necessitat de
senyalitzar els circuïts de rutes saludables de l’entorn rural 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.
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 2.684,79 €, i 563,81 € 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.
e)

Adjudicació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 05/2018-SU
Contractació del subministrament i col·locació d’una porta antipànic.
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament i col·locació d’una porta antipànic a
l’escola municipal de Música Germans Arasa “Los Flarets”, per substitució d’una balconera
existent en mal estat.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Vidres i Persianes Sanz, SL
per l'execució del contracte de subministrament i col·locació d’una porta antipànic a l’escola
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municipal de Música Germans Arasa “Los Flarets”.
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 es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament i col·locació d’una porta antipànic a l’escola
municipal de Música Germans Arasa “Los Flarets”, amb la mercantil Vidres i Persianes, SL,
atesa la necessitat de substituir la balconera existent en mal estat, 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 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 806,94 €, i 169,46 € 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.
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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: 06/2018-SU
Contractació del subministrament de tanques metàl·liques, postes i porta metàl·lica.
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de tanques metàl·liques, postes i
porta metàl·lica, pels motius de creació d’una zona recreativa per a gossos.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Hierros Delta, SL per
l'execució del contracte de subministrament de tanques metàl·liques, postes i porta metàl·lica.
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 tanques metàl·liques, postes i porta
metàl·lica, amb la mercantil Hierros Delta, SL, atesa la necessitat de dotar al municipi d’una
zona recreativa per a gossos, 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 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 1.627,12 €, i 341,70 € 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'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, baixa rebuts
Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per recollida domiciliària de brossa urbana,
corresponent a l’exercici 2016 de l’immoble situat a la carretera Tortosa-Ulldecona, d’aquest
municipi de Santa Bàrbara, en el que apareix a com a subjecte passiu la mercantil Estació de
Serveis Barranc de Lledó, SL, quan en realitat l’esmentat immoble a l’exercici 2016 ja no era de
la seva propietat.
La Junta de Govern Local per unanimitat, adopa els següents acords:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis de l’exercici 2016 amb número fix 140102003087
i 140102003088 i amb claus de cobrament:
43 140 100 2016 01 2003087
43 140 100 2016 01 2003088
SEGON. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
h) Aprovació, si s’escau, urgència social
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada 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 Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social, d’acord
amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.
i)

Aprovació, si s’escau, contracte de lloguer
Atès que dins els actes de les Festes Majors es troba la desfilada de carrosses i donat que una
de les carrosses és la de les pubilles majors.
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Atès que és necessari procedir al lloguer d’un magatzem per a la confecció de la carrossa
esmentada.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. El lloguer del magatzem situat al carrer Terol núm. 10-12 propietat de la mercantil
Promociones Turó Rodó, SL, per un import total de 600,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la propietària del magatzem i a intervenció de fons.
j)

Club de Futbol Santa Bàrbara
Vista la sol·licitud presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en que sol·licita
la cessió de la utilització de les instal·lacions esportives del poliesportiu municipal durant els
dies de campus de forma exclusiva i en els horaris establerts, per tal de dur a terme el VI
Campus d’estiu de futbol del CF Santa Bàrbara.
Al mateix temps sol·liciten una bonificació de l’abonament de les piscines durant el mes del
campus, i un ajut econòmic de 700,00 € per poder fer front al pagament dels monitors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís al Club de Futbol Santa Bàrbara, per a la utilització de les
instal·lacions esportives del poliesportiu municipal durant el període sol·licitat, per a la
realització VI Campus d’estiu de futbol del CF Santa Bàrbara.
SEGON. Bonificar l’entrada a les piscines municipals del assistents al campus, mitjançant el
pagament d’un abonament mensual per cada deu usuaris/àries.
TERCER. Atorgar una subvenció de 700,00 € per poder fer front al pagament dels monitors.
QUART. Donar trasllat del present acord al peticionari.

k)

Aprovació, si s’escau, bonificacions tributàries
Vista la relació presentada per la professora de català de l’aula d’adults que imparteix aquest
ajuntament, dels alumnes que han assistit durant el curs 2017-2018 com a mínim a un 80% de
les classes.
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per serveis culturals i recreatius, en
el seu article 7. Bonificacions i beneficis fiscals, estabeix que els alumnes de les classes
d’adults rebran una bonificació en acabar el curs sempre i quant hagin assistit com a mínim en
un 80% a les classes.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una bonificació en la taxa de classes d’adults de 60,00 €, als alumnes que
han acreditat l’assistència mínima exigida i que consten a l’expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als alumnes beneficiaris.

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
quinze minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal.
Vist i plau
L’Alcalde,
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