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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 7 de juny 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  7 de juny 
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 17-05-2018. 

 

2. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 

 
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 

 
4. Aprovació, si s’escau, contracte de publicitat. 

 
5. Peticions varies. 
 
6. Assumptes diversos. 

 
7. Torn obert de paraula. 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data  17-05-2018. 
 

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. 15 per un import de cinquanta-set mil nou-cents 
cinquanta-vuit euros amb setanta-nou cèntims (57.958,79 €) i que comença amb la de V. M. F., 
corresponent a serveis tècnic abril 2018, per import de 1.885,70 € i finalitza amb la de 
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Generalitat de Catalunya, corresponent a taxa registre ROMA, per import de 7,35 €. 
 

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: 

 
 E. M. S., llicència municipal per ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer 

Bruc núm. 2. Exp. 45/2018. 
 

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: 

 
 Bisbat de Tortosa. Exp. 22/2018. 
 V.  P. P. Exp. 24/2018. 
 M. M. A. G. Exp. 38/2018. 
 

4. Aprovació, si s’escau, contracte de publicitat. 
 

Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara edita i publica la Revista Magazin de Santa Bàrbara, i 
que el seu finançament es produeix, en part, mitjançant la inserció d’anuncis publicitaris. 
Atès que SOREA és una empresa especialitzada en la gestió de l’aigua, i d’acord amb els 
criteris de responsabilitat social corporativa, i amb la voluntat d’integrar-se en el territori on 
presta els seus serveis, col·labora en la Revista Magazin de Santa Bàrbara. 
Atès que l’empresa Sorea està interessada en la cessió per part de l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
d’un espai en la Revista Magazin, per la inserció d’un anunci publicitari. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les  incloses a  la Llei 
34/1998, d’11 de novembre, General de Publicitat. 
A la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar el contracte de publicitat entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’empresa SOREA, 
del que se’n ha donat compte i que consta com Annex I. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del contracte 
corresponent. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’empresa SOREA. 
 

5. Peticions varies. 
 
a) D. A. C. 

 
Atesa la petició presentada pel Sr. D. A. C., legal representant de la mercantil Hotel Diego, en la 
que sol·licita autorització per a la col·locació d’indicatius informatius de la ubicació de la seva 
activitat d’hotel,  mitjançant la col·locació d’un lama urbana a ubicar: 
 Passeig de les Quatre Carreteres cruïlla amb el carrer Pompeu Fabra. 
 
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 
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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. 

 
b) L. F. Q. A. 

 
Atesa  la petició presentada per la Sra. L. F. Q. A., titular de l’activitat dedicada a venda de 
roba, en la que sol·licita que sigui donada de baixa l’activitat esmentada, ubicada al passeig de 
les Escoles núm. 28 G, amb efectes del 21 de maig de 2018, data en que l’esmentada activitat 
ha estat tancada al públic. 
Vist l’informe emès pel Tècnic d’activitats en el que es constata que l’esmentada activitat no es 
desenvolupa actualment en el local abans esmentat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, 
acorda: 
PRIMER. Donar de baixa amb efectes del 21 de maig de 2018, l’activitat que es venia 
desenvolupant en el local comercial del passeig de les Escoles núm. 28 G. 
SEGON. Comunicar a la peticionària que cas que l’esmentada activitat es traspassi passats sis 
mesos des de la data de la baixa de l’activitat, no serà preceptiu el canvi de titularitat sinó que 
s’haurà de tramitar un nou expedient d’activitats d’acord amb el que disposa la Llei d’intervenció 
integral de l’Administració ambiental i el seu Reglament de desplegament. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la peticionària. 
 

c) Club de Futbol Santa Bàrbara 
 
Vist l’escrit presentat pel president del Club de Futbol Santa Bàrbara, en que exposa que amb 
motiu de la festa de fi de temporada del futbol base de la temporada 2017-2018, està prevista la 
realització partits amistosos amb totes les categories del club, i en que es donaran un obsequi a 
cada participant i un berenar, per la qual cosa sol·licita un ajut econòmic de 700,00 euros per a 
poder fer front al pagament d’obsequis per als participants i el berenar. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 700,00 € per a ajudar a fer front a les despeses de 
l’organització de la festa de fi de temporada.  
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al Club de Futbol Santa Bàrbara. 
 

d) L. P. A. 
 

Vista la petició presentada per la Sra. L. P. A. en la que sol·licita una bestreta per a la 
realització d’una carrossa per a les properes festes majors. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització d’una carrossa per a 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) J. M. S. B. 

 
Vist l’escrit presentat pel Sr. J. M. S. B., en que exposa que amb motiu de l’organització de la 
Cura 10 K, en la que van participar diversos atletes, per la qual cosa sol·licita un ajut econòmic 
de 500,00 euros per a poder fer front al pagament de l’avituallament dels atletes participants. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 500,00 € per a ajudar a fer front a les despeses de 
l’avituallament dels atletes participants. 
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SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al peticionari. 
 

6. Assumptes diversos. 
 
a) Aprovació inicial memòria valorada per l’execució de les obres “Arranjament de diversos 

camins municipals” 
 
Vista la memòria valorada per l’execució de les obres “Arranjament de diversos camins 
municipals”, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per 
contracta de 46.553,26 €. 
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 la memòria valorada per l’execució de les obres “Arranjament de 
diversos camins municipals”, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 46.553,26 €. 
SEGON. Ordenar la exposició pública de la memòria inicialment aprovada, 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 la memòria esdevindrà definitivament aprovada. 
 

b) Aprovació, si s’escau, rectificació d’error material 
 
La Sra. Secretària informa als membres de la Corporació, que en la Junta de Govern Local de 
data 5 d’abril de 2018 en l’apartat que literalment es transcriu:  
“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.”,  

Hi ha un error material, per la qual cosa i d’acord amb l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, de 2 
d’octubre de 2015, en que s’estableix que les Administracions Públiques podran, rectificar en 
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qualsevol moment d’ofici els errors materials existents en els seus actes, es procedeix a la 
rectificació de l’acord adoptat en el sentit següent: 

 
“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 1 de maig 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.à amb dret al 80% de les retribucions, des de la 
data de la seva reincorporació al seu lloc de treball (1 de maig de 2018). 
SEGON. Comunicar el present acord a la treballadora d’aquest Ajuntament i a la 
Regidoria de Personal.” 

 
c) Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de les obres “Remodelació del carrer 

Aire – 1 Fase”  
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a 
Fase”, d’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics redactors del projecte de data 6 de juny de 
2018. 
El valor estimat del contracte ascendeix a 272.727,27 €., considerant-se procedent acudir al 
procediment obert simplificat per l’adjudicació del contracte.  
Atès el que disposen pels articles 49, 85 i 86 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a 
Fase” mitjançant procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa i 
tramitació ordinària. 
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives particulars que han de regir 
el procediment. 
TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 1532*190014 del pressupost de 2018.  
QUART. Publicar en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 26 
dies naturals, comptats partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.  
 

d) Adjudicació, si s’escau, contracte de subministrament menor  
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Identificació de l’expedient: 07/2018-SU 
Contractació del subministrament de focus led per a la il·luminació ambiental de l’escola 
de municipal de música Germans Arasa “Los Flarets”. 
 
Fets  
 
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de focus led per a la il·luminació 
ambiental de l’escola de municipal de música Germans Arasa “Los Flarets”, pels motius 
d’instal·lar il·luminació ambiental actualment inexistent. 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Plataforma Pro, SCP  per 
l'execució del contracte de subministrament de focus led per a la il·luminació ambiental de 
l’escola de 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, adopta els següents acords: 
 
PRIMER. Executar el contracte de subministrament de focus led per a la il·luminació ambiental 
de l’escola de municipal de música Germans Arasa “Los Flarets”, amb la mercantil Plataforma 
Pro, SCP, atesa la necessitat instal·lar il·luminació ambiental actualment inexistent, 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 970,48 €, i 203,80 € 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. 
 

e) Aprovació, si s’escau, primera certificació de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels 
Frares” 
 
Vista la Certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”, presentada per 
la direcció de l’obra, per un import de seixanta-nou mil tres-cents cinquanta-tres euros amb 
setanta-dos cèntims (69.353,72 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels serveis 
tècnics municipals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”, 
per un import de 69.353,72 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons. 
 

f) Aprovació, si s’escau, acta de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del carrer 
Hostal dels Frares” 

 
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”, que 
incorpora els preus contradictoris números PC0001, PC0002, PC0003, PC0004, PC0005 i 
PC0006, degudament signada pel tècnic director de l’obra i l’empresa adjudicatària 
Excavacions Vives Anguera, SL 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’acta de preus contradictoris de la que se’n ha donat compte. 
SEGON. Donar trasllat de l’acta de preus contradictoris aprovada, juntament amb certificació 
del present acord a l’adjudicatària. 

 
g) Aprovació, si s’escau, relació de Plusvàlues 

 
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al primer 
trimestre de l’any 2018, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana, presentada per un import de 5.790,33 €. 
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 2.941,58 €. 
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació aprovada. 
 

h) Sol·licitud de baixa al Centre Obert “L’Oliveta” 
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Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 7 de setembre de 2006 el 
Reglament municipal regulador del règim de funcionament del Centre Obert “l’Oliveta”. 
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que la baixa del centre serà aprovada 
per l’Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara. 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de 
l'Alcalde de data 18 de juny de 2015. 
La Junta de Govern Local per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER.  Donar de baixa voluntària, a com a usuaris/àries  del Centre Obert “L’Oliveta” amb 
efectes del dia 18 de maig de 2018, la relació de xiquets/es que figuren com a Annex I al 
present. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre Obert “L’Oliveta”. 

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

amb disminució 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. B G. F. 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 B. G. F. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials. 
 

j) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 

 
Atès que durant els mesos d’abril i maig s’han dut a terme les XXVII Jornades Culturals i dins 
dels actes organitzant el dissabte 19 de maig es va dur a terme la 14a Trobada de Gegants i 
Capsgrossos Vila de Santa Bàrbara. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 80,00 € al Sr, Á. A. A., per la seva col·laboració en 
l’esmentada trobada. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i al beneficiari. 

 
k) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 

 
Atès que l’escola Jaume Balmes va adquirir vuit protectors per a portes salvadits transparents 
per a les portes de les aules d’infantil de l’escola. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 314,56 € a l’escola Jaume Balmes per fer front al 
pagament de la factura corresponent al material adquirit. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a direcció de l’escola Jaume 
Balmes beneficiari. 
 

l) Aprovació, si s’escau, esborrany de conveni de col·laboració entre el Consell comarcal 
del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara per l’execució del pla anual de la 
convocatòria treball a les 7 comarques. 
 
Atès que des del 2013 es va acordar entre el Consell Comarcal del Montsià i els ajuntaments la 
necessitat de cofinançar entre tots les accions vinculades a la convocatòria Treball a les 7 
Comarques del SOC. 
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Vist que en data 16 de març de 2016 es va signar l’Acord Territorial per a la Reactivació 
Econòmica i l’Ocupació per part de tots els ajuntaments de la comarca, empreses i comunitat 
educativa en què es reconeixia l’equip tècnic vinculat a Montsià Actiu per al desplegament dels 
programes de l’Acord Territorial. 
Considerant que, en data 12 de setembre de 2017, el Consell Comarcal del Montsià 
conjuntament amb l’Ajuntament d’Amposta actuant com a agrupació de beneficiaris de facto, ha 
sol·licitat una subvenció al SOC en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” a l’empara 
de la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, amb l’adhesió de tots els ajuntaments de la 
comarca, d’agents socials, econòmics i empreses. 
Atès que en data 29 de novembre de 2017 s’ha comunicat resolució favorable del “Pla d’execució 
anual Montsià 2017” amb un cost total elegible de 359.912,34 € del qual se subvenciona el 90% 
del cost total, amb la quantia de 323.921,11€. 
Convé destacar que des del Consell Comarcal del Montsià s’oferirà serveis a les persones 
desocupades, empreses i organitzacions des de l’1 de gener fins el 31 de desembre. 
Així doncs, per a implementació en l’execució dels serveis entre els ajuntaments adherits i el 
Consell Comarcal del Montsià s’ha elaborat un conveni de col·laboració amb la següent 
distribució de quotes: 
 

 

Municipi 
Suport a les 

persones en recerca 
de feina 

Suport a 
l’activitat 

econòmica 

 

TOTAL 

Amposta 4.373,05 € 4.553,55 € 8.926,61 € 

Alcanar 1.854,98 € 1.533,22 € 3.388,20 € 

Freginals 134,42 € 51,88 € 186,29 € 

la Galera 147,91 € 86,46 € 234,37 € 

Godall 130,56 € 109,52 € 240,08 € 

Mas de Barberans 119,00 € 80,70 € 199,69 € 

Masdenverge 219,23 € 138,34 € 357,57 € 

Sant Carles de la 
Ràpita 

2.800,78 € 2.737,90 € 5.538,68 € 

Sant Jaume 
d'Enveja 

799,31 € 484,18 € 1.283,48 € 

Santa Bàrbara 941,95 € 576,40 € 1.518,35 € 

la Sénia 2.280,34 € 1.135,51 € 3.415,84 € 

Ulldecona  1.135,51 € 1.135,51 € 

Consell Comarcal   6.400,36 € 

TOTAL 13.801,53 € 12.623,14 € 32.825,03 € 
 

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria de data 14 de desembre 
de 2017, DEL Consell Comarcal del Montsià, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
següents acords: 

 
PRIMER. Aprovar l’esborrany de Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del Montsià i 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per l’execució del pla anual de la convocatòria treball a les 7 
comarques. 
SEGON. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Montsià i a Intervenció de fons. 

 
m) Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor 

 
Identificació de l’expedient: 08/2018-SU 
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Contractació del subministrament d’un fotómetro i un netejafons robot per les piscines 
municipals. 
 
Fets  
 
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’un fotómetro i un netejafons 
robot per les piscines municipals, pels motius de procedir a la neteja de les esmentades 
piscines. 
 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Multiserveis Benet, SL  per 
l'execució del contracte de subministrament d’un fotómetro i un netejafons robot 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’un fotómetro i un netejafons robot per les 
piscines municipals, amb la mercantil Multiserveis Benet, SL, atesa la necessitat de procedir a 
la neteja de les esmentades piscines, 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 2.896,00 €, i 608,16 € 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 



Ajuntament de 
Santa Bàrbara 

 

11  

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. 

 
7. Torn obert de paraula. 
 

No n’hi ha. 
 
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les vint hores i cinc 
minuts de tot el tractat jo la Secretària  acctal. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 


