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ACTA 
 

De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 04 d’octubre 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 4 d’octubre 
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 20-09-2018. 

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

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

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

 
5. Aprovació, si s’escau, 2a addenda al Conveni per al suport informàtic als ajuntaments, 2018. 

 

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 20-09-2018. 

 
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. 28 per un import quaranta-un mil cent noranta-un 
euros amb noranta-nou cèntims (41.191,99 €) i que comença amb la d’Endesa Energia, SAU, 
corresponent a energia elèctrica enllumenat polígon industrial Barranc de Lledó, per import de 
56,05 € i finalitza amb la de Vidres i Persianes Sanz, SL, corresponent a reparació persianes 
escola Jaume Balmes, per import de 145,20 €. 

 

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

Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, la 
concessió, i liquidació del tribut corresponent de la següent llicència d’obres a: 

 
 J. M. A., llicència municipal per cobriment parcial de pati interior, sense modificació 

d’estructura a la carretera de La Galera núm. 68. Exp. 62/2018. 
 

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: 

 
 E. B. C. Exp. 72/2017. 
 A. V. S. Exp. 26/2018. 
 O. J. G.. Exp. 55/2018. 

 
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, la 
devolució de la fiança per runes a les següents llicències d’obres: 

 
 E. B. C. Exp. 72/2017. 

 
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: 

 
 M. C. S. M., al carrer Major núm. 152, 2n., 3a. 
 I. T., al carrer Hostal dels Frares núm. 9. 

 
5. Aprovació, si s’escau, 2a addenda al Conveni per al suport informàtic als ajuntaments, 

2018. 
 

Es deixa damunt la taula. 
 

6. Peticions varies. 
 

a) M. C. C. S. 

 
Vista la petició presentada per la Sra. M. C. C. S. en la que sol·licita l’adquisició del dret funerari 
del nínxol núm. 53 del Cementiri municipal. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 53, a favor de les Sres. M. C. i N. 
C. S., l’expedició del títol i, la liquidació de les taxes corresponents. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons. 

 

b) J. A. M. V. 
 

Atesa la renuncia presentada pel Sr. J. A. M. V., titular del dret funerari del nínxol núm. 634 sèrie 
baixa, del cementiri municipal a favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, la Junta de Govern Local, 
per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Acceptar la renuncia a la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 634 sèrie baixa del 
cementiri municipal quedant de titularitat municipal, sense que s’hagi d’abonar quantitat de cap 
mena al renunciant. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari. 

 

c) F. B. F. 
 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. F. B. F., en nom i representació de l’entitat “FutbolNet 
Santa Bàrbara”, en que sol·licita la cessió de la utilització de les instal·lacions esportives del 
poliesportiu municipal, en concret del camp de gespa artificial durant el curs 2018-2019, els dilluns 
i dimecres de 17.30 a 19.30 hores seguint el calendari escolar. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Concedir permís a l’entitat FutbolNet Santa Bàrbara, per a la utilització de les 
instal·lacions esportives del poliesportiu municipal durant el període sol·licitat, per a la realització 
del programa FutbolNet. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària. 

 

d) Diagonal Company Services & Solutions, SL 
 

Vista la petició presentada per la mercantil Diagonal Company Services & Solutions, SL, amb 
l’autorització del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), 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 les següents finques: 
Urbana situada al carrer Mossèn Joan Baptista Sales núm. 27. 
Urbana situada al carrer Major núm. 9. 
Urbana situada al Passeig de la Generalitat núm. 2C (anteriorment parcel·la núm. 27 de la UA- 
22). 
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 les finques 
urbanes abans esmentadaes, 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. 
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e) Presidenta de l’AMPA de l’escola Jaume Balmes 
 

Atesa la petició presentada per la Presidenta de l’AMPA de l’escola Jaume Balmes, en la que 
exposa que es va implantat el banc de llibres a l’escola Jaume Balmes el curs 2017-2018 amb 
una acceptació del 94% havent-se incrementat en un 99% i en un 100% per als alumnes de 3r., 
la qual cosa suposa un estalvi econòmic considerable de la despesa familiar 150,00 €/alumne, 
on s’han vist beneficiats 156 alumnes, havent fet la compra de 50 diccionaris nous de català i 
folres per substituir els deteriorats, per la qual cosa sol·liciten un ajut econòmic per tal de donar 
continuïtat i viabilitat a aquest projecte de l’escola Jaume Balmes. 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Concedir una aportació econòmica de 950,00 €, per ajudar a fer front a la implantació 
del banc de llibres a l’escola Jaume Balmes. 

 

f) Club esportiu La Plana Femení 
 

Vista la petició presentada per la Sra. M. V. S., com a tresorera del club esportiu La Plana Femení, 
en la que exposa que recentment s’ha creat un equip de futbol femení i que per dur a terme 
l’organització de l’equip de futbol abans esmentat han hagut unes despeses econòmiques 
importants per a les seves integrants, per la qual cosa sol·liciten una ajut econòmic per ajudar al 
club a fer front a l’adquisició de material. 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 200,00 € al club esportiu La Plana Femení, per ajudar 
a fer front a les despeses d’adquisició de material. 
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al beneficiari. 

 

g) Moto club Terres de l’Ebre 
 

Vist l’escrit presentat pel President del Moto Club Terres de l’Ebre en el que exposa que el proper 
dia 11 de novembre de 2018 volen realitzar la trobada anual de socis amb un dinar de germanor, 
per la qual cosa sol·licita permís per a la utilització de la pista coberta del poliesportiu municipal. 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Concedir permís al Moto Club Terres de l’Ebre per a la utilització de la pista coberta del 
poliesportiu municipal el proper dia 11 de novembre de 2018 per a dur a terme la trobada anual 
de socis. 
SEGON. Donar trasllat al peticionari i a l’encarregat de les instal·lacions del poliesportiu municipal. 

 

h) O. J. G. 
 

Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. O. J. G., titular del bar “Cal Paulí” situat al carrer Comerç 
núm. 2 en la que es sol·licita permís per la instal·lació d’una terrassa d’estiu a la vorera de 
l’esmentat carrer 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 en front del bar esmentat 
carrer Comerç núm. 1 amb taules i cadires, deixant lliure la vorera al pas de vianants i l’accés dels 
veïns als habitatges existents. 
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. 
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7. Assumptes diversos. 
 

a) Aprovació, si s’escau, segona certificació de les obres “Remodelació del carrer de l’Aire 
Fase I”. 

 
Vista la Certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire Fase I”, presentada per la 
direcció de l’obra, per un import de cinquanta-tres mil vuit-cents noranta-vuit euros amb vint-i- 
quatre cèntims (53.898,24 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels serveis tècnics 
municipals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a. Fase”, per 
un import de 53.898,24 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi, SL. 

 
b) Aprovació, si s’escau, acta preus contradictoris de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire 

Fase I” 
 

Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire Fase I”, que 
incorpora els preus contradictoris número PC0001, degudament signada pel tècnic director de 
l’obra i l’empresa adjudicatària Regimovi, SL 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’acta de preus contradictoris de la que se’n ha donat compte. 
SEGON. Donar trasllat de l’acta de preus contradictoris aprovada, juntament amb certificació del 
present acord a l’adjudicatària. 

 

c) Aprovació, si s’escau, quarta certificació de les obres “Arranjament del carrer Hostal dels 
Frares”. 

 
Vista la Certificació núm. 4 de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”, presentada per 
la direcció de l’obra, per un import de trenta-nou mil tres-cents setanta-nou euros amb noranta- 
vuit cèntims (39.379,98 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels serveis tècnics 
municipals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”, per 
un import de 39.379,98 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons. 

 
d) 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 del programa específic d’obres per al sanejament, 
abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments 
informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018, per import de vint-i-tres mil nou- 
cents quaranta-quatre euros amb dos cèntims (23.944,02 €). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per import de 23.944,02 
€, per al programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i 
del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica 
(PEXI) 2018, concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data adoptat en 
sessió de data 21 de setembre de 2018. 
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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. 

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

Identificació de l’expedient: 17/2018/SU 
Contractació del subministrament d’un transmissor de 300W per a l’emissora municipal “La 
Plana Ràdio” 

 

Fets 
 

1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’un transmissor de 300W de la Plana 
Ràdio, per tal de substituir l’existent que ha deixat de funcionar. 

 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de J. Ll. S. per l'execució del contracte de 
subministrament d’un transmissor de 300W de la Plana Ràdio. 

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

 

Fonaments jurídics 

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

contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques. 

 
PART DISPOSITIVA 

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

PRIMER. Executar el contracte de subministrament d’un transmissor de 300W amb el Sr. J. Ll. S., 
atesa la necessitat substituir l’equip de so actualment existent, 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: 51320000-1 
 El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal. 
 El termini es fixa en un mes a comptar des de la data de notificació del present acord. 
 El preu del contracte es fixa en 2.894,00 €, i 607,74 € d'IVA. 
 No es preveu la revisió de preus del contracte. 
 El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de 

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

 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de 
l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
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 A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat 
els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 

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

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

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

Identificació de l’expedient: 18/2018/SU 

Contractació del subministrament de bancs metàl·lics 
 

Fets 
 

1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de bancs metàl·lics per a situar-los a 
la rotonda ubicada a la Carretera de la Galera amb Passeig de la Generalitat i substituir altres 
deteriorats a la resta del municipi. 

 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de 1.049,00 € + 220,29 € 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 bancs metàl·lics amb la mercantil 
Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L., 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. 
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 Codi CPV: 34928400-2 
 El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal. 
 El termini es fixa en un mes a comptar des de la data de notificació del present acord. 
 El preu del contracte es fixa en 1.049,00 €, i 220,29 € 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. 

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

Identificació de l’expedient: 18/2018/SE 

Contractació del servei d’ambulància per a la celebració de la “V Cursa d’escoles de 
ciclisme. Campionat de Catalunya” 

Fets 

1.1Justificada la necessitat de contractar el servei d’ambulància per a la celebració de la “V Cursa 
d’escoles de ciclisme. Campionat de Catalunya”, per tal de garantir l’assistència mèdica durant la 
mateixa. 

 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de 243,34 € i 51,10 € 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 servei d’ambulància per a la celebració de la “V Cursa d’Escoles 
de Ciclisme. Campionat de Catalunya” (dia 7 d’octubre de 2018) amb Creu Roja, 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: 34114121-3 
 El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal. 
 El preu del contracte es fixa en 243,34 €, i 51,10 € 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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h) Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor 
 

Identificació de l’expedient: 19/2018/SE 
Contractació del servei d’assegurança per a la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del 
comerç” 

 
Fets 

 
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei d’assegurança per a la celebració de la “XXII 
Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç”, per tal de garantir la responsabilitat civil que es pugui 
derivar de la celebració de la mateixa. 

 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de 899,71€. 

 
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 servei d’assegurança de responsabilitat civil per a la celebració 
de la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç” per als dies 13 de novembre de 2018 a 21 
de novembre de 2018, amb la mercantil Reale Seguros Generales, SA, 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: 66516000-0 
 El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal. 
 El preu del contracte es fixa en 899,71 € 
 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 
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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. 

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

Identificació de l’expedient: 20/2018/SE 

Contractació de servei de formació en l’activitat física adaptada al parc de salut 
 

Fets 
 

1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de formació en l’activitat física adaptada al parc 
de salut, per tal de fomentar l’estil de vida saludable a la població. 

 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de 1.571,90 €. 

 
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 servei de formació en l’activitat física adaptada la parc de salut 
entre el 15 d’octubre de 2018 i el 30 de juny de 2019, amb la Fundació Siel Bleu, 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: 92620000-3 
 El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal. 
 El termini per a l’execució del mateix serà del 15/10/2018 al 30/06/2019. 
 El preu del contracte es fixa en 1.571,90 € 
 No es preveu la revisió de preus del contracte. 
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 El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de 
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir: 
 L'òrgan de contractació: unitat tramitadora. 
 El codi DIR3: L01431384. 
 L'òrgan comptable: oficina comptable. 
 Destinatari: òrgan de gestió. 

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

 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. 

 

j) Aprovació, si s’escau, pla de seguretat i salut de l’obra 
 

Atesa la necessitat de disposar del Pla de Seguretat i Salut per l’execució de l’obra “Arranjament 
del carrer Sant Rafael i annexos”. 
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 els següents acords: 

 
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’adjudicatària de l’obra. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària de les obres Excavacions Vives 
Anguera, SL. 

 

k) Aprovació, si s’escau, concessió de subvencions als usuaris del servei de transport 
adaptat del centre de dia de Santa Bàrbara 

 
La Junta de Govern Local de l’ajuntament de Santa Bàrbara, en la sessió ordinària de data 5 
d’abril de 2018, va aprovat inicialment les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions als usuaris del servei de transport adaptat del centre de dia de Santa Bàrbara. 
Les bases es van sotmetre a informació pública per un termini de vint dies mitjançant la publicació 
del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 90 de data 10 de maig de 
2018 i en el tauler d'anuncis de la Corporació, no havent-se produït cap al·legació en contra de 
les mateixes per la qual cosa han esdevingut aprovades definitivament per així disposar-ho 
l’acord d’aprovació inicial. 
Atenent que la gran majoria dels usuaris del centre de dia per les seves característiques 
funcionals i personals es veuen obligats a fer ús del servei de transport adaptat. 
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts i subvencions econòmiques, que 
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atorga l'Ajuntament de Santa Bàrbara als usuaris que per les seves característiques funcionals i 
personals es veuen obligats a fer ús del servei de transport adaptat. 
El procediment de concessió d'aquestes subvencions s’ha tramitat en règim de concurrència 
competitiva. 
D’acord amb la base quarta de les bases específiques reguladores per a la concessió de les 
esmentades subvencions, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat: 
PRIMER. La concessió de subvencions als usuaris del servei de transport adaptat del centre de 
dia de Santa Bàrbara, següents: 
BENEFICIARIS SUBVENCIÓ CONCEDIDA 
J. M. N. 562,50 € 
J. M. M. 420,00 € 
J. M. C. J. 300,00 € 
M. C. G. S. C. 125,00 € 
M. E. M. 24,00 € 
J. M. D. A. 495,00 € 
J. A. R. 300,00 € 
M. M. F. C. A. 250,00 € 
D. V. S. 375,00 € 

 
SEGON. Denegar les subvencions sol·licitades als usuaris del servei de transport adaptat del 
centre de dia de Santa Bàrbara, següents: 
USUARI 
M. LL. Q. 

 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords al peticionaris i a intervenció de fons. 

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

Identificació de l’expedient: 24/2018/SU 

Contractació del subministrament de material de publicitat per a la celebració de la “XXII 
Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç” 

Fets 

1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de material de publicitat per a la 
celebració de la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç”, necessari per a donar a conèixer 
i potenciar la mateixa. 

 
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de 1.002,55 € + 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. 
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PART DISPOSITIVA 

La Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 

PRIMER. Executar el contracte de subministrament de material de publicitat per a la celebració de 
la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç” per tal de donar a conèixer i potenciar la 
mateixa, amb la mercantil Impremta Querol, SL, 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: 22462000-6 
 El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, regidora de Festes i Fires. 
 El termini es fixa en u a comptar des de la data de notificació del present acord. 
 El preu del contracte es fixa en 1.002,55 € + 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. 

 

8. Torn obert de paraula. 

 
No n’hi ha. 

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

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 


