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ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 5 de juliol 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  5 de juliol 
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: Sra. Laia Pla Coto 
 

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

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 21-06-2018. 

 

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

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

 
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram. 

 
5. Acceptació, si s’escau, subvenció Diputació de Tarragona. 

 
6. Peticions varies. 
 
7. Assumptes diversos. 

 
8. Torn obert de paraula. 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data  21-06-2018. 
 

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. 19 per un import trenta-vuit mil cent vuitanta-dos 
euros amb setanta-nou cèntims (38.182,79 €) i que comença amb la d’Orona, S.Coop., 
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corresponent a reparació ascensor escola, per import de 486,43 € i finalitza amb la de 
Corporació Alimentaria Guissona, SL, corresponent a menjar i begudes Colònies Centre Obert, 
per import de 160,04 €. 
 

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

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: 

 
 À. B. A., Exp. 50/2017. 
 S. C. G., Exp. 47/2018. 
 

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. M. S., al carrer Major núm. 152 baixos 1a. 
 J. M. S. Cl., al passeig de les Escoles núm. 34 A. 

 
5. Acceptació, si s’escau, subvenció Diputació de Tarragona. 

 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, pel qual es concedeix 
a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per les activitats de les Escoles de Música de 
titularitat de la demarcació de Tarragona, pel curs 2017-2018, per import de onze mil nou-cents 
cinquanta-sis euros (11.956,00 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 
11.956,00 €, en concepte d’activitats de les Escoles de Música de titularitat de la demarcació de 
Tarragona, pel curs 2017-2018, concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona 
de data adoptat en sessió de data 16 de juny de 2018. 
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat atorgat. 
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la 
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció. 

 
6. Peticions varies. 
 
a) D. G. A. 

 
Atesa la petició presentada per la Sra. D. G. A., en la que exposa que va inscriure al seu fill al 
curset de natació, que organitza aquest Ajuntament, i que va fer el pagament corresponent per 
import de 50,00 €, sol·licitant la devolució de dit import ja que no hi ha plaça per a fer el curset 
de natació. 
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. La devolució de 50,00 €, corresponents al curset de natació. 
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
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b) À. B. M. 
 

Vista la petició presentada per la Sra. À. B. M., en la que  sol·licita el pagament de l’aportació 
municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals 2018 “Superherois” 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de la 
carrossa abans esmentada per als Carnavals 2018. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 
 

c) E. M. S. 
 
Vist l’escrit presentat per  la Sra. E. M. S., en el que exposa que se l’hi ha notificat la concessió 
de la llicència municipal d’obres corresponent a l’expedient núm. 45/2018 per rehabilitació 
d’habitatge unifamiliar, sol·licitant que d’acord amb el que preveu l’article 3.3 de l’Annex de 
l’Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i 
l’article 8.3 de l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques, la 
bonificació del 75% tant de l’ICIO com de la Taxa, per ser menor de 36 anys l’autopromotora de 
l’obra, i per tractar-se d’una obra de rehabilitació d’habitatge unifamiliar existent, trobant-se el 
mateix situat dins el cas urbà consolidat del municipi. 
Vist l’informe emès al respecte pel Tècnic municipal i un cop comprovades les qüestions 
al·legades per la sol·licitant. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aplicar una bonificació del 75% sobre l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, d’acord amb l’establert a l’article 3.3 de l’Annex de l’Ordenança fiscal núm. 2 reguladora 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
SEGON. Aplicar una bonificació del 75% sobre la Taxa per llicències urbanístiques, d’acord 
amb l’establert a l’article 8.3 de l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de la Taxa per llicències 
urbanístiques. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la sol·licitant, al departament d’urbanisme i a 
intervenció de fons. 
 

d) R. M. M. A.  
 

Atesa la petició presentada per la Sra. R. M. M. A., en la que sol·licita el canvi de titularitat dels 
drets funeraris dels nínxols núm. 332 i 500, que actualment figuren a nom de la Sra. Rosa 
Arasa Gas, 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 dels nínxols núm. 332 i 500 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. 
 

e) D. C. P. 
 

Atesa la petició presentada per la treballadora d’aquest Ajuntament D. C. P., en la que sol·licita 
l’hi sigui concedida excedència voluntària del seu lloc de treball per causes particulars, per un 
termini d’un any, d’acord amb l’establert a l’article 46.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
Vist que l’article 46.2 de l’Estatut dels Treballadors, estableix que els treballadors amb al menys 
una antiguitat en l’empresa d’un any tenen dret a que els hi sigui reconegut la possibilitat de 
situar-se en excedència voluntària per un termini no menor a quatre mesos ni major a cinc anys. 
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Atenent que la treballadora d’aquest Ajuntament D. C. P. compleix amb els requisits establerts a 
l’article abans esmentat. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir a la treballadora d’aquest Ajuntament D. C. P., excedència voluntària per un 
termini d’un any a partir del dia 23 de juliol de 2018 i fins el dia 22 de juliol de 2019. 
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i al departament de personal d’aquest 
Ajuntament. 

 
f) Fr. B. 

 
Vista la petició presentada per la Sra. Fr. B., en la que sol·licita no l’hi sigui liquidat l’Impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la 
transmissió de la finca urbana situada al carrer Lleó XIII núm. 2, 2n., 3a.,  per no correspondre 
la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït un increment de 
valor des del moment de l’adquisició de l’immoble. 
Atès que en data 17 de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictat sentència per la qual 
determina que no es pot exigir l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana quan no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble 
(SSTC 26/2017, FJ 7; i 37/2017, FJ 5). I en conseqüència declara nuls les articles 107.1, 107.2 
a) i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la finca 
urbana situada al carrer Lleó XIII núm. 2, 2n., 3a.,  per no correspondre la liquidació de l’impost 
al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït un increment de valor des del moment de 
l’adquisició de l’immoble. 
SEGON. Donar trasllat a la peticionària i al departament de Plusvàlues. 

 
g) BANKIA, SA 

 
Vist el reurs de reposició presentat per BANKIA, SA, en el que sol·licita sigui declarada nul·la de 
ple dret la liquidació l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la finca urbana situada al polígon 8 parcel·la 20,  
per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït 
un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble. 
Atès que en data 17 de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictat sentència per la qual 
determina que no es pot exigir l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana quan no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble 
(SSTC 26/2017, FJ 7; i 37/2017, FJ 5). I en conseqüència declara nuls les articles 107.1, 107.2 
a) i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Declarar nul·la de ple dret la liquidació practicada i de la que se’n ha donat compte  
pels motius abans exposats, corresponent a la transmissió de la finca urbana situada al polígon 
8 parcel·la 20,  per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que 
no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble. 
SEGON. Acorar la devolució de l’ingrès indegut més els interessos de demora que l’hi són 
aplicables. 
TERCER. Donar trasllat a la recurrent, al departament de Plusvàlues i a intervenció de fons. 

 
7. Assumptes diversos. 
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a) Aprovació, si s’escau, contracte de subministarment menor 
 
Identificació de l’expedient: 13/2018-SU 
Contractació del subministrament de carburants pels vehicles i edificis municipals. 
 
Fets  
 
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de carburants pels vehicles i 
edificis municipals. 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Àrea de Servicios Campo, SA  
per l'execució del contracte de subministrament de carburants pels vehicles i edificis 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 de carburants pels vehicles i edificis 
municipals, amb la mercantil Área de Servicios Campo, SA, atesa la necessitat subministrar 
carburants al parc mòbil i edificis, 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. Antonio Ollés Molías, regidor de Governació. 
 El termini màxim per l’execució del contracte es fixa en un any des de la signatura del 

present contracte.  
 El preu del contracte es fixa en 15.000,00 €, i 3.150,00 € 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. 
 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'adjudicatària.  
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.  
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant.  
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 

b) Aprovació, si s’escau, contracte de servei menor 
 
Identificació de l’expedient: 11/2018-SE 
Contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic i d’edificis municipals. 
 
Fets  
 
1.1. Justificada la necessitat de contractar el servei del manteniment de l’enllumenat públic i 
dels edificis municipals, per la necessitat del manteniment elèctric. 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost del Sr. Fr. J. R. A., per l'execució del contracte 
per un import de 15.000,00 €, IVA exclòs i 3.150,00 € d'IVA . 
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.  
  
Fonaments jurídics 

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

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

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

 

PART DISPOSITIVA 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
 
PRIMER. Executar el contracte del manteniment de l’enllumenat públic i dels edificis municipals, 
amb el Sr. Fr. J. R. A., atesa la necessitat del manteniment elèctric de l’enllumenat públic i dels 
edificis municipals, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del 
contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte 
menor, de conformitat amb les següents condicions: 
 L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.  
 El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal. 
 El termini màxim per l’execució del contracte es fixa en un any des de la signatura del 

present contracte.  
 El preu del contracte es fixa en 15.000,00 €, IVA exclòs i 3.150,00 € 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: 
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 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. 
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 serveis menor 
 
Identificació de l’expedient: 12/2018-SE 
Contractació del servei de pintura de l’escola de Música municipal Germans Arasa “Los 
Flarets”. 
 
Fets  
 
1.1. Justificada la necessitat de contractar el servei de pintura de l’escola de Múscia municipal 
Germans Arasa “Los Flarets”, per la necessitat del manteniment de l’edifici. 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost del Sr. R. M. R., per l'execució del contracte 
per un import de 4.136,00 €, IVA exclòs i 868,56 € 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 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
 
PRIMER. Executar el contracte del servei de pintura de l’escola de Música municipal Germans 
Arasa “Los Flarets”, amb el Sr. R. M. R., atesa la necessitat del manteniment de l’edifici, 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 màxim per l’execució del contracte es fixa en un mes des de la signatura del 

present contracte.  
 El preu del contracte es fixa en 4.136,00 €, IVA exclòs i 868,56 € 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. 
QUART. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari del servei i a intervenció de fons 
d’aquest Ajuntament. 
 

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

 
Vist l’escrit presentat per la Sra. Cr. M. G., en la que sol·licita l’aprovació de la targeta 
d’aparcament individual per a persones amb disminució, per al seu fill menor Vl. L. V.  
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 Vl. L. V. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials. 
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e) Sol·licitud ingrés al Centre de Dia “Verge de Montserrat” 
 

Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de 2015 el 
Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament del Centre de Dia 
de Santa Bàrbara. 
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que l’admissió 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.  Admetre com a usuari/ària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al 
contracte als següents usuaris: 
M. L. Ll.R., amb DNI núm. 40059****. 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal. 

 
f) Aprovació si s’escau, atorgament premis  concurs d’Imatge Digital 

 
Vistes les Bases redactades per la Regidoria de Joventut, Mitjans de comunicació i Noves 
tecnologies, per a la realització del concurs d’Imatge Digital. 
Vist el veredicte del jurat del concurs d’Imatge digital i un cop valorades les fotografies 
presentades pels participants. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el pagament del primer premi a la Sra. Sheila Serna Arasa per un import de 
100,00 €, el pagament del segon premi a la Sra. M. Isabel Caballé Arín per un import de 50,00 
€, i el pagament  del tercer premi al Sr. Carlos Panisello Tomàs per un import de 30,00 €. 
SEGON. Donar trasllat als guanyadors. 
 

g) Aprovació, si s’escau, contracte de subministarment menor 
 
Identificació de l’expedient: 14/2018-SU 
Contractació del subministrament de mobiliari urbà. 
 
Fets  
 
1.1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de mobiliari urbà. 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Projectes i Instal·lacions 
d’Espais Urbans, SL per l'execució del contracte de subministrament de mobiliari urbà.  
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 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
 
PRIMER. Executar el contracte de subministrament de mobiliari urbà, amb la mercantil 
Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans, SL, atesa la necessitat de disposar de mobiliari urbà 
per efectuar reposicions, 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. Antonio Ollés Molías, regidor de Governació. 
 El termini màxim per l’execució del contracte es fixa en un any des de la signatura del 

present contracte.  
 El preu del contracte es fixa en 1.546,62 €, i 324,79 € 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. 
 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 a l’adjudicatària 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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h) Aprovació, si s’escau, contractes privats de lloguer 
 
Identificació de l’expedient: 15/2018-SU 
Contractació del subministrament de tanques de plàstic. 
 
Fets  
 
1.1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de tanques de plàstic. 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Ado Urban Furniture, SL per 
l'execució del contracte de subministrament de tanques de plàstic.  
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 

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

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

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

 

PART DISPOSITIVA 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
 
PRIMER. Executar el contracte de subministrament de tanques de plàstic, amb la mercantil Ado 
Urban Furniture, SL, atesa la necessitat de disposar de tanques de plàstic per efectuar 
reposicions, 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. Antonio Ollés Molías, regidor de Governació. 
 El termini màxim per l’execució del contracte es fixa en un any des de la signatura del 

present contracte.  
 El preu del contracte es fixa en 930,63 €, i 195,43 € 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. 
 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'adjudicatària.  
QUART. Notificar la present resolució a l’adjudicatària 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. 
 

i) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica 

 
Vista la petició presentada pel Sr. Director de l’Escola Jaume Balmes, en el que exposa que 
durant la realització de les Jornades Culturals l’esmentada escola ha d’organitzar el Concurs 
Literari Rogeli Farnós de caràcter escolar i local, per la qual cosa sol·licita la col·laboració de la 
Regidoria d’Ensenyament d’aquest Ajuntament per fer front a les despeses dels llibres-obsequis 
del concurs literari Rogeli Farnós. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 500,00 € en concepte de col·laboració en 
l’adquisició dels llibres per obsequiar als guanyadors del concurs.  
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i a la beneficiària. 

 
j) Sol·licitud instal·lació atraccions Festes Majors 2018 

 
Vista la petició formulada per diversos firaires sol·licitant poder instal·lar  atraccions durant les 
properes Festes Majors 2018. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís al següents firaires  per instal·lar atraccions durant les Festes Majors 
a l’espai reservat a l’efecte al costat del poliesportiu municipal: 
 

- J. M. C., instal·lació d’una pista d’autos de xoc de 20 x 10  metres, unes màquines d’aire 
de 3 x 2 metres, i una caseta de tir de 4 x 2 metres. 

- R. D. C., instal·lació de “Toros mecànics de 12 x 4 metres i una caseta bolera de 4 x 2 
metres. 

- M. C. P. M., instal·lació d’un remolc de patos de 6 x 3 metres i un remolc de catarates de 
6 x 3 metres. 

- J. A. S. nstal·lació de “Olla” de 6 x 7 metres, i “Yumping” de 5 x 5 metres. 
- J. M. Pl., instal·lació de llits elàstics de 10 x 10 metres. 
- J. A. F., instal·lació d’una barredora de 5 x 4 metres. 

 
SEGON. Concedir permís al següents firaires per instal·lar parades durant les Festes Majors a 
l’espai reservat a l’efecte al costat de la plaça de bous: 
 

- M. C. B., instal·lació d’una parada de llaminadures, durant la celebració del correbous. 
 
TERCER. Durant la instal·lació s’hauran de complir les indicacions que els faciliti el Vigilant 
municipal, i complir els horaris de tancament i els nivells de soroll. 
QUART. Donar trasllat del present acord als peticionaris. 

k) Aprovació, si s’escau, rescissió contracte 
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Atès que per acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió duta aterme el dia 4 d’agost 
de 2016, es va l’adjudicar el contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’Escola 
“Jaume Balmes” i del Centre Musical “Escola de Música Germans Arasa Los Flarets”, amb el 
Sr. C. R. M. 
Atenent que el contracte anterior està subjecte a la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
Atenent que l’article 223.h) del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic preveu l’extinció dels contractes 
regulats per aquesta, entre d’altres pel compliment del seu termini. 
Per tot l’anterior la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Donar per finalitzat amb data 31 de juliol de 2018, el contracte del servei de neteja 
dels edificis municipals de l’Escola “Jaume Balmes” i del Centre Musical “Escola de Música 
Germans Arasa Los Flarets”, formalitzat amb el Sr. C. R. M., per haver-se complit el termini per 
al qual fou realitzat. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari. 
 

8. Torn obert de paraula. 
 

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

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 


