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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 21 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 21 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 

 

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

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 07-06-2018. 

 

2. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 
 
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 

 
4. Peticions varies. 

 
5. Assumptes diversos. 

 
6. Torn obert de paraula. 

 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 07-06-2018. 

 
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. 17 per un import de cent vint mil vuit-cents cinc 
euros amb vint cèntims (120.805,20 €) i que comença amb la d’Agrupació Musical Xino-Xano, 
corresponent a actuació festa Sant Gregori, per import de 1.790,80 € i finalitza amb la 
d’Excavacions Vives Anguera, SL, corresponent a a 1a Certificació de les obres “Arranjament 
del carrer Hostal dels Frares”, per import de 69.353,72 €. 
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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: 

 
 D. R C., llicència municipal per canvi d’ús de magatzem a habitatge unifamiliar, al carrer 

Àfrica núm. 97-99. Exp. 58/2017. 
 APASA, llicència municipal per construcció d’edifici assistencial destinat a servei 

ocupacional, al carrer Genar Bartrolí núm. 7. Exp. 29/2018. 
 M. C. C. A., llicència municipal per rehabilitació de masada, al Polígon 20 parcel·la 61. Exp. 

48/2018. 
 

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. M. M. A.. Exp. 39/2017. 
 D. L. M.. Exp. 09/2018. 

 

4. Peticions varies. 
 
a) E. Y. I. A. 

 
Atesa la petició presentada per la Sra. E. Y. I. A., en la que sol·licita el canvi de titularitat del dret 
funerari del nínxol núm. 338, que actualment figura a nom de la Sra. J. B. R., a favor de la 

peticionària per defunció de la titular i per ser hereva universal, i l’expedició de nou títol. 

La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 338 a favor de la 
peticionària, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 

b) A. A. S. 
 

Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. A. A. S., titular del bar cafeteria “Central Park”al carrer 
Sant Antoni núm. 4 en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una terrassa d’estiu al Parc 
Municipal amb taules i cadires. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís per a la col·locació d’una terrassa d’estiu el parc municipal amb 
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. 

 

c) Y. E. G. 
 

Vista la petició presentada per la Sra. Y. E. G., en que exposa que per acord de la Junta de 
Govern Local adoptat en sessió de data 16 de juny de 2016, se l’hi va aprovar la reducció d’un 
25% de la jornada laboral per maternitat, amb la reducció proporcional de retribucions a partir 
del dia 1 de setembre de 2016. 
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Vist que la causa habilitant per gaudir de la reducció de jornada laboral per maternitat s’acaba  
el proper dia 18 de juliol de 2018, sol·licita la incorporació a la jornada sensera a partir del 
proper dia 1 de juliol de 2018. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següents acord: 
PRIMER. Aprovar la incorporació de al treballadora d’aquest Ajuntament Y. E. G. a la jornada 
completa de 40 hores setmanals a partir del proper dia 1 de juliol de 2018. 
SEGON. Donar trasllat al departament de personal, i a intervenció de fons. 

 

d) APA Institut IES Les Planes 
 

Vista la petició presentada per la Presidenta de l’APA de l’Institu Les Planes d’aquest municipi, 
en la que exposa que han de comprar material per als departaments de tecnologia, llengua 
estrangera, educació física, etc., per la qual cosa sol·liciten un ajut econòmic per a fer front a  
les despeses que comportarà la compra de material divers. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir una aportació econòmica de 500,00 € per ajudar a fer front a les despeses 
de comproa de material per als departament de l’Institut Les Planes. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 

e) Bl. T. P. 
 

Atesa la petició presentada per la Sra. Bl. T. P., en la que exposa que va inscriure a la seva filla 
C. R. T., al Casal d’estiu “Els Ballarics”, que organitza aquest Ajuntament, i que va fer el 
pagament corresponent a quatre setmanes per import de 95,00 €. 
Atès que no podrà compatibilitzar les quatre setmanes de casal amb el curs de twirling que 
coincideixen una setmana, per la qual cosa sol·licita la devolució de l’import corresponent a una 
setmana de casal. 
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. La devolució de 25,00 €, corresponents a una setmana del Casal d’estiu “Els 
Ballarics”. 
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 

5. Assumptes diversos. 

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

Identificació de l’expedient: 09/2018-SE 

Contractació del servei d’ambulància 

Fets 

1.1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’ambulància per a la realització del 
correbous de les Festes Majors 2018. 

1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la Creu Roja Espanyola, per l'execució del 
contracte per un import de 2.167,23 €, IVA exclòs i 455,12 € d'IVA. 

1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 



Ajuntament de 
Santa Bàrbara 

4 

 

 

 

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 d’ambulància per a la realització del correbous de les Festes 
Majors 2018, amb la Creu Roja Espanyola, atesa la necessitat de disposar del servei 
d’ambulància durant els actes taurins de les festes majors, 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 la Sra. Judit Lleixà Solà, regidora de festes. 
 El termini es fixa durant la celebració dels actes del correbous. 
 El preu del contracte es fixa en 2.167,23 €, i 455,12 € d'IVA. 
 No es preveu la revisió de preus del contracte. 
 El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de 

conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir: 
 L'òrgan de contractació: unitat tramitadora. 
 El codi DIR3: L01431384. 
 L'òrgan comptable: oficina comptable. 
 Destinatari: òrgan de gestió. 

 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de 
l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 

 A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat 
els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 

 El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 

 
SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a 
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el 
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatària. 
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte. 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de 

Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
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b) Aprovació, si s’escau, contracte privat 
 

Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat  
civil i d’accidents, per a la realització dels correbous a dur a terme durant les Festes Majors 2018. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article 
26.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte privat d’acord amb l’article 
abans esmentat de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil per a la realització dels 
correbous a dur a terme durant les Festes Majors 2018, amb la mercantil MGS, Seguros y 
Reaseguros, SA, per un import de 1.232,16 €. 
SEGON. Aprovar la contractació de la pòlissa d’accidents per a la realització dels correbous a dur 
a terme durant les Festes Majors 2018, amb la mercantil MGS, Seguros y Reaseguros, SA, per 
un import de 2.300,00 €. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
contracte corresponent. 
QUART. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del servei i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 

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

Identificació de l’expedient: 09/2018-SU 
Contractació del subministrament d’una sonda de pH per les piscines municipals. 

Fets 

1.1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’una sonda de pH per les 
piscines municipals, per la necessitat de mantenir l’estat de l’aigua de les piscines d’acord 
amb la normativa. 

1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil PROMINENT IBÉRICA,  SA  
per l'execució del contracte de subministrament d’una sonda de pH 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’una sonda de pH per les piscines 
municipals, amb la mercantil PROMINENT IBÉRICA, SA, atesa la necessitat de mantenir l’estat 
de l’aigua de les piscines d’acord amb la normativa, vist que no s'han vulnerat les regles de 
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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 deu dies a comptar des de la data de notificació del present acord. 
 El preu del contracte es fixa en 592,50 €, i 124,43 € 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 la 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. 

 
d) Aprovació, si s’escau, nomenament personal laboral temporal 

 
Vista la proposta efectuada pel Tribunal qualificador de l’oposició convocada per a proveir en 
règim laboral temporal de duració determinada, una plaça de conserge per a les piscines 
municipals, vacant a la plantilla laboral d’aquest Ajuntament. 
Atès que l’opositora proposada ha acreditat estar en possessió de la documentació fixada a les 
Bases reguladores de la convocatòria, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Nomenar com a personal laboral temporal de duració determinada d’aquest Ajuntament, 
per tal de cobrir una plaça de conserge pera les piscines municipals del 22 de juny fins el 2 de 
setembre, a la Sra. L. G. A.. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada. 

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

amb disminució 
 

Vist l’escrit presentat per la Sra. A. J. D., en la que sol·licita l’aprovació de la targeta 
d’aparcament individual per a persones amb disminució. 
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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 d’A. J. D.. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials. 

 

f) Aprovació, si s’escau, contractes privats de lloguer 
 

Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les ramaderies per a l’espectacle del correbous a 
dur a terme durant les Festes Majors 2018. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article 
26.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte privat d’acord amb l’article 
abans esmentat de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el contracte de lloguer per a la realització dels correbous a dur a terme durant 
les Festes Majors 2018, amb les següents ramaderies: 

 Hilario Príncep Martínez, per un import de 2.300,00 € (dies 13, 14 i 22 de juliol). 

 Marqués de Saka, per un import de 3.300,00 € (dia 16 de juliol). 

 Vicent Benavent Prats, per un import de 3.000,00 € (dia 17 de juliol). 

 Ganaderia Hermanos Marcen Romero, SC, per un import de 2.500,00 € (dia 18 de juliol). 

 Hermanos Ozcoz, per un import de 3.000,00 € (dia 19 de juliol). 

 Fernando Mansilla Bellés, per un import de 3.000,00 € (dia 21 de juliol). 

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
contracte corresponent. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del servei i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 

 

g) Aprovació, si s’escau, Bases Específiques que han de regir el concurs d’idees per 
adequar la rotonda del passeig de la Generalitat 

 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les Bases Específiques que han de regir el concurs 
d’idees per adequar la rotonda del passeig de la Generalitat al nucli urbà de Santa Bàrbara. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del present 
acord. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar les Bases Específiques que han de regir el concurs d’idees per adequar la 
rotonda del passeig de la Generalitat al nucli urbà de Santa Bàrbara, que figuren incloses a 
l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació als efectes de la presentació de propostes, 
mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la 
Corporació. 

 

h) Aprovació, si s’escau, contractes privats de lloguer 
 

Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les orquestres per a les nits de balls a dur a 
terme durant les Festes Majors 2018. 
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte privat d’acord amb l’article 
25.1 apartat a) 1r., de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article 
26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el contracte de lloguer per a la realització de les nits de ball a dur a terme durant 
les Festes Majors 2018, amb les següents mercantils: 

 Orquesta Cimarron, SCCL, per un import de 6.000,00 € més la quota corresponent d’IVA 
(dia 14 de juliol). 

 Junior’s Orquesta, SL, per un import de 4.700,00 € més la quota corresponent d’IVA (dia 17 
de juliol). 

 Javier Homedes, SL (Orquesta Europa), per un import de 5.000,00 € més la quota 
corresponent d’IVA (dia 19 de juliol). 

 Dasertec Producciones , SL (Orquesta Nueva Etapa), per un import de 6.900,00 € més al 
quota corresponent d’IVA (dia 20 de juliol). 

 L’Envelat, SCCL (Orquestra Pensylvania), per un import de 5.000,00 € més la quota 
corresponent d’IVA (dia 21 de juliol). 

 Isel Audivisuals and FX, SLU Banda de Rokcatalà.Cat+DJ (dia 13 de juliol), i Bess 
McLennon i actuació de Mag (dia 18 de juliol), per un import de 3.700,00 € 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 l’adjudicatària del servei i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 

 
i) Aprovació, si s’escau, contractes privats de lloguer 

 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació dels complements necessaris per a dur a terme 
diferents actes durant les Festes Majors 2018. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a l'article 
26.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 

Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte privat d’acord amb l’article 
abans esmentat de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació del lloguer del subministrament d’un escenari passarel·la per 
dur a terme la festa “Remember CF Santa Bàrbara” el dia 7 de juliol dins els actes de les 
Festes Majors 2018, amb la mercantil Showsland, SL,  per un import de 1.150,00 € més la  
quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Aprovar la contractació del lloguer del subministrament de cadires i taules per a les 
nits de ball les Festes Majors 2018, amb la mercantil Ferreres, SCP, per un import de 2.000,00 
€ més la quota corresponent d’IVA. 
TERCER. Aprovar la contractació del lloguer del subministrament de dos inflables per a les  
nits de ball les Festes Majors 2018, amb la mercantil New Driver, SL, per un import de 2.100,00 
€ més la quota corresponent d’IVA. 
QUART. Aprovar la contractació del lloguer del subministrament de cabines sanitàries PJN III, 
per als diferents actes a dur a terme durant les Festes Majors 2018, amb la mercantil 
Prontoservis, SL, per un import de 1.680,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
contracte corresponent. 
SISÈ. Donar trasllat del present acord a Les adjudicatàries dels contractes i a intervenció de 
fons d’aquest Ajuntament. 
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j) Aprovació, si s’escau, Premis Festes Majors 2018 

 
Aprovat el programa d’actes per a les properes Festes Majors a celebrar durant els dies 13 al 
22 de juliol, davant la necessitat d’acordar l’import de les subvencions per als diferents actes. 

 
La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda: 

PRIMER. El Sistema de concurs i els premis per a les carrosses, serà el següent: 

Preu fix per participar 180,00 €. 
Justificant factures 270,00 €. 

 
1r. premi: 90,00 € 
2n. premi: 60,00 € 
3r. premi: 30,00 € 

 

SEGON. Els premis per als equips participants en la Cursa enigmàtica, seran els següents: 

1r, 2n i 3r. Premi: un pernil cadascun. 
 

TERCER. Els premis del campionat de futbolí seran els següents: 4 P-10 piscines (2 parella 
campiona i 2 parella subcampiona). 

 

QUART. Els premis del campionat de Lasser Tag seran els següents: 5 P-10 piscines. 
 

CINQUÈ. Aportació entitats col·laboradores: 
 

* A la Penya amics del Cavalls, 750,00 €. 
* Al grup de Tractoristes, 500,00 €. 
* A la Penya Planers pel bous, 4.050,00 €. 
* A l’associació de Paintball, 300,00 €. 
* A la Societat de Caçadors, 300,00 € 

 
k) Aprovació, si s’escau, Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra “Construcció 

d’una rotonda ubicada entre la carretera de la Galera i el passeig de la Generalitat – Fase 
2” 

 
Atesa la necessitat de disposar del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra “Construcció 
d’una rotonda ubicada entre la carretera de la Galera i el passeig de la Generalitat – Fase 2”. 
Vist el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l’obra abans esmentada, presentat per 
l’adjudicatària de l’obra. 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’adjudicatària de l’obra. 

l) Aprovació, si s’escau, contracte d’obres menor 

 
Identificació de l’expedient: 02-2018-OB 
Contractació de les obres d’asfaltat de la rotonda ubicada entre la carretera de la Galera i 
el passeig de la Generalitat – 2a fase 

 

Fets 
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1.1Justificada la necessitat de contractar l’obra d’asfaltat de la rotonda i dels vials adjacents de 
la rotonda ubicada entre la carretera de la Galera i el passeig de la Generalitat, per la necessitat 
d’eliminar la cruïlla existent a la intersecció del passeig de la Generalitat, carretera de la Galera  
i altres, tal i com està definit a les Normes Subsidiàries del planejament vigent. 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Red de Obras y Asfaltados, SL 
(REDOASFALT) per l'execució de les obres per un import de 31.867,55 €, IVA exclòs i 6.692,19 
€ 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 l’obra d’asfaltat de la rotonda i dels vials adjacents de la rotonda 
ubicada entre la carretera de la Galera i el passeig de la Generalitat, amb la mercantil Red de 
Obras y Asfaltados, SL, atesa la necessitat d’eliminar la cruïlla existent a la intersecció del 
passeig de la Generalitat, carretera de la Galera i altres, 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 màxim per l'execució de les obres és fixa el dia 15 de juliol de 2018. 
 El preu del contracte es fixa en 31.867,55 €, i 6.692,19 € 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 la adjudicatària. 
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. 

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

Identificació de l’expedient: 10/2018-SU 

Contractació del subministrament de senyalització vertical rotonda del passeig de al 
Generalitat. 

Fets 

1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de senyalització vertical de la 
rotonda ubicada en el passeig de la Generalitat, per la necessitat d’ordenar el trànsit de vehicles 
i vianants. 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SEPITAR 2016, SL per 
l'execució del contracte per un import de 3.035,76 €, i 637,51 € 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 subministrament de senyalització vertical de la rotonda 
ubicada en el passeig de la Generalitat, amb la mercantil SEPITAR 2016, SL, atesa la 
necessitat d’ordenar el trànsit de vehicles i vianants, 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: 
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 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 màxim per l’execució del contracte es fixa fins el dia 15 de juliol de 2018. 
 El preu del contracte es fixa en 3.035,76 €, i 637,51 € 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. 

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

Identificació de l’expedient: 10/2018-SE 

Contractació del servei de senyalització horitzontal de la rotonda del passeig de al 
Generalitat. 

Fets 

1.1. Justificada la necessitat de contractar el servei de senyalització horitzontal de la rotonda 
ubicada en el passeig de la Generalitat, per la necessitat d’ordenar el trànsit de vehicles i 
vianants. 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SEPITAR, SL, per l'execució 
del contracte per un import de 975,00 €, IVA exclòs i 204,75 € 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. 
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la 
LCSP. 

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 

 
PART DISPOSITIVA 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 

 
PRIMER. Executar el contracte de senyalització horitzontal de la rotonda ubicada en el passeig 
de la Generalitat, amb la mercantil SEPITAR 2016, SL, atesa la necessitat d’ordenar el trànsit 
de vehicles i vianants, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del 
contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte 
menor, de conformitat amb les següents condicions: 
 L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
 Codi CPV: 50232200-2. 
 El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal. 
 El termini màxim per l’execució del contracte es fixa fins el dia 15 de juliol de 2018. 
 El preu del contracte es fixa en 975,00 €, i 204,75 € 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. 
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o) Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor 
 

Identificació de l’expedient: 11/2018-SU 
Contractació del subministrament de l’equip de so i la il·luminació per a la Disco Revival 
de Festes Majors. 

 
Fets 

 
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de l’equip de so i la il·luminació de 
la Disco Revival a celebrar el proper dia 7 de juliol de 2017, dins els actes de les Festes Majors. 
1.2. La unitat gestora  ha  presentat  el pressupost  de la  mercantil Plataforma   Pro, SCP per 
l'execució del contracte de subministrament de l’equip de so i la il·luminació de la Disco Revival. 
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 

 

Fonaments jurídics 

 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 

de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la 
LCSP. 

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 

 
PART DISPOSITIVA 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
 

PRIMER. Executar el contracte de subministrament de l’equip de so i la il·luminació de la Disco 
Revival, amb la mercantil Plataforma Pro, SCP, 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 la Sra. Judit Lleixà Solà, regidora de festes. 
 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 1.200,00 €, i 252,00 € 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. 
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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. 

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

Identificació de l’expedient: 12/2018-SU 

Contractació del subministrament dels equips d’imatge, so i la il·luminació per a les 
actuacions de les Festes Majors. 

Fets 

1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament dels equips d’imatge, so i la 
il·luminació per a les actuacions de les Festes Majors. 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Isel Audivisuals and FX, SLU, 
per l'execució del contracte de subministrament dels equips d’imatge, so i la il·luminació per a 
les actuacions de les Festes Majors (dies 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20 i 21 de juliol). 
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 dels equips d’imatge, so i la il·luminació per 
a les actuacions de les Festes Majors (dies 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20 i 21 de juliol), amb la 
mercantil Isel Audivisuals and FX, SLU, 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 la Sra. Judit Lleixà Solà, regidora de festes. 
 El termini es fixa en un mes a comptar des de la data de notificació del present acord. 
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 El preu del contracte es fixa en 11.295,00 €, i 2.371,95 € 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. 

 

6. Torn obert de paraula. 

 
La Sra. Secretària informa als membres de la Junta de Govern Local que el Padró corresponent a 
les taxes per recollida de brossa domiciliària i clavegueram 2018, ascendeix a un import total de 
350.650,75 €. 
I que el Padró corresponent a la taxa per conservació del cementiri Municipal 2016, ascendeix a un 
import total de 20.784,00 €. 

 

Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats. 
 
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, 


