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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 17 de març de 2016. 
 
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot 
seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. Alcalde 
Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària acctal., essent les dinou hores i trenta minuts 
del dia 17 de març de 2016, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local. 
 
Assistents: 
 

 Alcalde: Sr. Alfred Blanch Farnós 
 

 Regidors:   Sra. Montse Rodríguez Arasa  
  Sra. Judit Lleixà Solà 
  Sr. Antonio Ollés Molías 
 

 També assisteix: Sra. Laia Pla Coto 
      Sr. Joan Abella Calduch 

 
Secretària acctal. de la Corporació:  Sra. Isabel Verge Caballé 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 03-03-2016. 

 
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 
 
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 
 
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram 
 
5. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de l’obra 

“remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B” 
 

6. Aprovació, si s’escau, Projecte tècnic per l’execució de les obres “d’enderroc d’habitatge 
unifamiliar del carrer Raval dels Sabres, 5”. 

 
7. Peticions varies. 
 
8. Assumptes diversos. 

 
9. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 03-03-2016. 
 

    L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat. 
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2. Aprovació, si s’escau, relació de factures 

 
Vista la relació de factures amb assignació pressupostària, la Junta de Govern Local 
acorda per unanimitat aprovar la relació de factures núm. 7 per un import de vint-i-nou 
mil nou-cents onze euros amb cinquanta-nou cèntims (29.911,59 €) i que comença amb 
la de Welaan, SA, corresponent a resina reparació escossells arbres, per import de 
450,85 € i finalitza amb la de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, 
corresponent a despeses postals, per import de 12,47 €. 
 

3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres 
 
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per  
unanimitat, la concessió, i liquidació del tribut corresponent de les següents llicències 
d’obres a: 

 

 Á. B. A., llicència municipal per reforma amb modificació d’estructura, al carrer de la 
Major núm. 145. Exp. 19/2016. 

 
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: 

 
 E. M. G., prorroga pel termini d’un any, per realització de les obres d’adecentament de 

façanes, al carrer Travessia Vallés núm. 14. Exp. 22/13. 
 

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. A. U., al passeig de la Generalitat núm. 53, baixos 1a. 

 
5. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de 

l’obra “remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B” 
 

Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 21 de gener de 
2016, aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra 
"Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B". 
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent: 

 
Licitador Preu exclòs 

IVA 
IVA Ampliació 

termini 
garantia 

Termini 
execució 

obra 

Import  
Millores 

IVA exclòs  

Paviments Asfàltics Móra d’Ebre, SA. 210.045,15 44.109,48 5 anys 3 mesos 15.748,50 

BECSA, SA. 182.518,13 38.328,81 5 anys 3 mesos 8.214,93 

Obres Vent i Sol 2010, SL. 152.390,97 32.002,10 5 anys 3 mesos 37.364,70 

M. i J. Gruas, SA. 201.098,89 42.230,77 5 anys 3 mesos 29.310,54 

Gilabert Miró, SA. 172.217,28 36.165,62 4 anys 4 mesos 0,00 

SEMAC, SL. 187.293,23 39.331,57 5 anys 3 mesos 10.123,33 
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Hidráulica y Obras, SA. 214.467,35 45.038,14 5 anys 3 mesos 62.553,12 

Construcciones 3 G, SA. 154.869,26 32.522,54 5 anys 3 mesos 12.312,23 

Cobra Instalaciones y Servicios, SA. 171.097,29 35.930,43 5 anys 3 mesos 7.976,55 

Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA. 
(Aficsa) 

171.573,55 36.030,45 5 anys 3 mesos 35.400,43 

UTE EXXABER, SL i Excavacions Vives 
Anguera, SL 

156.084,58 32.777,76 5 anys 3 mesos 22.051,16 

Servidel, SLU. 200.169,53 42.035,60 5 anys 3 mesos 52.425,35 

Gestión Ingeniería y Construcción de la 
Costa Dorada, SA. (GICSA) 

191.713,81 40.259,90 5 anys 3 mesos 9.465,02 

Romà Infraestructures i Serveis, SAU. 178.555,99 37.496,76 5 anys 3 mesos 26.307,82 

Regimovi, SL. 178.500,00 37.485,00 5 anys 3 mesos 41.322,31 

UTE Elèctrica del Cadí, SL i Flotats, SA. 174.848,93 36.718,28 5 anys 3 mesos 27.755,51 

TEYCO, SL. 199.907,40 41.980,56 4 anys 3 mesos 10.675,78 

Artífex Infraestructuras, SL. 214.467,00 45.038,07 5 anys 3 mesos 35.880,17 

Aragonesa de Obras Civiles, SL. 184.027,53 38.645,78 5 anys 3 mesos 21.257,65 

Serveis Integrals 360, SL. 189.267,83 39.746,25 5 anys 3 mesos 12.000,00 

Tecnologia de firmes, SA. 199.880,00 41.974,80 5 anys 3 mesos 60.515,78 

 
Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de 
clàusules regulador del procediment, amb el següent resultat:  

Licitador Preu Garantia Millores Total 
punts 

Paviments Asfàltics Móra d’Ebre, SA. 29,0206 5     2,52        36,5382 

BECSA, SA. 33,3974 5     1,31        39,7107 

Obres Vent i Sol 2010, SL. 40,0000 5     4,69        49,6872 

M. i J. Gruas, SA. 30,3116 5     4,69        39,9974 

Gilabert Miró, SA. 35,3950 4     0,00        39,3950 

SEMAC, SL. 32,5460 5     1,62        39,1643 

Hidráulica y Obras, SA. 28,4222 5   10,00        43,4222 

Construcciones 3 G, SA. 39,3599 5     1,97        46,3282 

Cobra Instalaciones y Servicios, SA. 35,6267 5     1,28        41,9019 

Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA. (Aficsa) 35,5278 5     5,66        46,1871 

UTE EXXABER, SL i Excavacions Vives Anguera, SL 39,0534 5     3,53        47,5786 

Servidel, SLU. 30,4524 5     8,38        43,8333 

Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, SA. (GICSA) 31,7955 5     1,51        38,3086 

Romà Infraestructures i Serveis, SAU. 34,1385 5     4,21        43,3442 

Regimovi, SL. 34,1492 5     6,61        45,7552 

UTE Elèctrica del Cadí, SL i Flotats, SA. 34,8623 5     4,44        44,2994 

TEYCO, SL. 30,4923 5     1,71        37,1990 

Artífex Infraestructuras, SL. 28,4223 5     5,74        39,1582 

Aragonesa de Obras Civiles, SL. 33,1235 5     3,40        41,5219 

Serveis Integrals 360, SL. 32,2064 5     1,92        39,1248 

Tecnologia de firmes, SA. 30,4965 5     9,67        45,1708 

 
Atenent que l’oferta presentada per l’empresa Obres Vent i Sol 2010, SL, d’acord amb el 
que determina l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre, ha de considerar-se temerària o 
desproporcionada. 
Atenent que de conformitat amb el que determina l’article 152.3 es va atorgar a dita 
empresa un termini de tres dies hàbils per tal de justificar la valoració de la seva oferta  
precisant les condicions de la mateixa, en particular en el que refereix a l’estalvi que 
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permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les 
condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar el contracte pel preu 
ofert. 
Atenent que l’arquitecte tècnic municipal ha informat que l’empresa indicada ha presentat 
la justificació demanada justificant la baixa econòmica en la consecució de preus de 
mercat econòmics, la disposició de personal i maquinaria amortitzada i pròpia suficient 
per executar l’obra i l’ajust dels capítols de despeses generals i benefici industrial per tal 
de mantenir els llocs de treball de l’empresa. En general els preus descompostos, es 
consideren acceptables. 
 
Atenent que l’oferta presentada per l’empresa Construccions 3G, SA, d’acord amb el que 
determina l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre, ha de considerar-se temerària o 
desproporcionada. 
Atenent que de conformitat amb el que determina l’article 152.3 es va atorgar a dita 
empresa un termini de tres dies hàbils per tal de justificar la valoració de la seva oferta  
precisant les condicions de la mateixa, en particular en el que refereix a l’estalvi que 
permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les 
condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar el contracte pel preu 
ofert. 
Atenent que l’arquitecte tècnic municipal ha informat que l’empresa indicada ha presentat 
la justificació demanada justificant la baixa econòmica en la consecució de preus de 
mercat econòmics, la disposició de personal i maquinaria propis suficient per executar 
l’obra i l’ajust dels capítols de despeses generals i benefici industrial per tal de mantenir 
els llocs de treball de l’empresa. En general els preus descompostos, es consideren 
acceptables. 
 
Atenent que l’oferta presentada per l’UTE EXXABER, SL i Excavacions Vives Anguera, 
SL, d’acord amb el que determina l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre, ha de 
considerar-se temerària o desproporcionada. 
Atenent que de conformitat amb el que determina l’article 152.3 es va atorgar a dita 
empresa un termini de tres dies hàbils per tal de justificar la valoració de la seva oferta  
precisant les condicions de la mateixa, en particular en el que refereix a l’estalvi que 
permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les 
condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar el contracte pel preu 
ofert. 
Atenent que l’arquitecte tècnic municipal ha informat que l’empresa indicada ha presentat 
la justificació demanada justificant la baixa econòmica en la consecució de preus de 
mercat econòmics, la disposició de personal i maquinaria propis suficient per executar 
l’obra i l’ajust dels capítols de despeses generals i benefici industrial per tal de mantenir 
els llocs de treball de l’empresa. En general els preus descompostos, es consideren 
acceptables 
 



 

5 

 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

A la vista de l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents: 
1. Paviments Asfàltics Móra d’Ebre, SA. 
2. BECSA, SA. 
3. Obres Vent i Sol 2010, SL. 
4. M. i J. Gruas, SA. 
5. Gilabert Miró, SA. 
6. SEMAC, SL. 
7. Hidráulica y Obras, SA. 
8. Construcciones 3 G, SA. 
9. Cobra Instalaciones y Servicios, SA. 
10. Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA. (Aficsa) 
11. UTE EXXABER, SL i Excavacions Vives Anguera, SL 
12. Servidel, SLU. 
13. Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, SA. (GICSA) 
14. Romà Infraestructures i Serveis, SAU. 
15. Regimovi, SL. 
16. UTE Elèctrica del Cadí, SL i Flotats, SA. 
17. TEYCO, SL. 
18. Artífex Infraestructuras, SL. 
19. Aragonesa de Obras Civiles, SL. 
20. Serveis Integrals 360, SL. 
21. Tecnologia de firmes, SA. 

 
SEGON. Requerir l’empresa Obres Vent i Sol 2010, SL, per tal que en el termini de en el 
termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present requeriment, 
presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels 
mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme 
a l’article 64.2 del TRLCSP, d’haver constituït la garantia definitiva per import de 
7.619,55 €., equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del contracte (exclòs IVA) i 
autorització atorgada en favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per tal que durant 
l’execució del contracte pugui consultar quantes vegades sigui necessari el compliment 
per part de l’empresa de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors. 

 
6. Aprovació, si s’escau, Projecte tècnic per l’execució de les obres “d’enderroc 

d’habitatge unifamiliar del carrer Raval dels Sabres, 5”. 
 

Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “d’enderroc d’habitatge 
unifamiliar al carrer Raval dels Sabres, 5”, redactat per l’Arquitecte tècnic municipal Víctor 
Moreso Franch, amb un pressupost d’execució per contracta de 4.000,00 €. 
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 
“d’enderroc d’habitatge unifamiliar al carrer Raval dels Sabres, 5”, redactat per 
l’Arquitecte tècnic municipal Víctor Moreso Franch, amb un pressupost d’execució per 
contracta de 4.000,00 €. 
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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. 
 

7. Peticions varies. 
 
No n’hi ha. 

 
8. Assumptes diversos. 

 
a) Aprovació, si s’escau, Bases específiques reguladores per a la concessió de 

subvencions als usuari del Centre de Dia de Santa Bàrbara 
 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les Bases Específiques reguladores per a la 
concessió de subvencions als usuaris del Centre de Dia de Santa Bàrbara. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del 
present acord. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopció els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment es Bases Específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions als usuaris del Centre de Dia de Santa Bàrbara, que figuren incloses a 
l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de vint dies, als 
efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes 
en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació. 
 

b) Aprovació, si s’escau, adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA Energia, SAU (Exp. 
2012/01) 

 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa 
Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 
de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març 
de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 

 

Terme d´energia 

   
Terme de potència 

         Preus (€/MWh) 

  
Euros/ kW i any 

  P1 P2 P3 

 
P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     
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  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació 
del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa 
de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 

  

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  
  

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 

 
 

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament 
a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària 
l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a 
la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període 
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
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Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals 
de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes 
derivats de l’Acord marc. 

 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 

 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 

 
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 

 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local per unanimitat, adopta els següents 
 
ACORDS 

 
Primer. Que l’Ajuntament de Santa Bàrbara s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1 
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions econòmiques: 

Terme d´energia 
 

Terme de potència 

       Preus (€/MWh) 

 

Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 

 

P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les 
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin 
directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 

6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 
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Segon. Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens 
local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva 
execució. 
Tercer. Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat.  

 
c) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 

Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara està interessat en gaudir d’un servei de 
personalització i animació 2D del municipi, mitjançant la creació d’un videojoc per a 
APP’s. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 10 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atès el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis de personalització i animació 2D del 
municipi de Santa Bàrbara realitzant concretament en aquest cas el projecte “LO JOC”, 
amb la mercantil EAAPP ENTERTAIMENT, SL, per un import de 694,00 € més la quota 
corresponent d’IVA. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 

 
d) Aprovació, si s’escau, adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 

2016 
 

Atès l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Tarragona, 
Girona i Lleida, han presentat el Pla Agrupat de Formació Contínua de les 
Administracions Públiques (AFCAP), amb la col·laboració dels consells comarcals de la 
demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions Obreres (CC.OO), 
de la Unió General de Treballadors (UGT), i Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSI-F), amb la finalitat d’obtenir recursos per a la formació del personal 
funcionari i laboral dels ens locals. 
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara es ve acollint al Pla de Formació Contínua 
durant les darreres edicions i vist que les entitats del Pla continuen amb la convocatòria 
per aquest any 2016. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Adherir-nos al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2016.   
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 
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e) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 

Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara d’acord a la Llei 6/1985 reguladora de Bases de 
Règim Local, és competent en matèria de promoció turística i comercial, de la cultura, el 
lleure i l’esport de la ciutat. 
Atenent que Imagina ràdio, SL, és una empresa de comunicació amb objecte social 
definit en els seus estatuts, i que s’ajusten a les necessitats de l’Ajuntament. 
Atenent Imagina ràdio és l’emissora privada a les Terres de l’Ebre amb 34.000 oients 
diaris i titular del diari digital www.imaginaradio.cat. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització de diversos contractes menors de serveis, 
per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis, consistents en la cobertura informativa que 
consta a l’annex, amb Imagina Ràdio, SL, d’acord amb el contracte presentat i que consta a 
l’expedient com Annex I, per un import  de 800,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura del 
contracte corresponent. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la adjudicatària del servei i a intervenció de 
fons d’aquest Ajuntament. 
 

f) 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 2016. 
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. 

 
9. Torn obert de paraula. 

 
No n’hi ha. 
 

I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les dinou 
hores i cinquanta-cinc minuts i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
Alfred Blanch Farnós 


