Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 18 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 18 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 04-10-2018.
2. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
3. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
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 04-10-2018.
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. 29 per un import cent nou mil quatre-cents setantavuit euros amb vuitanta-cinc cèntims (109.478,85 €) i que comença amb la de Ferreres, SCP,
corresponent a lloguer cadires ball festes majors, per import de 2.420,00 € i finalitza amb la d’
Excavacions Vives Anguera, SL, corresponent a la 4a. Certificació de les obres “Arranjament del
carrer Hostal dels Frares”, per import de 39.379,98 €.
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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:





R. M. M. M. Exp. 40/2017.
N. G. G.. Exp. 69/2017.
J. R. H.. Exp. 32/2018.
A. R. C. Exp. 50/2018.

4. Peticions varies.
a)

M. T. B. P.
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. M. T. B. P., en que sol·licita la revisió de la taxa
de recollida de brossa domiciliària per tractar-se d’un immoble que no reuneix les condicions
mínimes d’habitabilitat.
Vist l’informe emès al respecte pel Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, un cop comprovada
la situació al·legada, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La rectificació de la taxa de recollida de brossa domiciliària d’aquest municipi, per a
l’exercici 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionària.

b)

L. A.F.
Vist l’escrit presentat per al Sra. L. A. F., en el que exposa que degut a que les arrels d’un arbre
existent a la vorera del Passeig de les Escoles, ha provocat una fuita important d’aigua a la
canonada que dona servei a la seva propietat, la qual cosa ha suposat un increment molt
considerable de l’import del rebut de l’aigua corresponent al 3r. Trimestre de 2018, per la qual
cosa sol·licita l’hi sigui retornat l’import corresponent a l’excés d’aigua facturada.
Un cop comprovada la situació al·legada, i feta la mitja aritmètica de l’agua consumida per la
sol·licitant durant el període d’un any, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La devolució de 163,36 €, corresponents a l’excés d’aigua facturada per la fuita
ocasionada per les arrels de l’arbre existent al passeig de les Escoles.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionaria i a intervenció de fons.

c)

L. O. V.
Atesa la petició presentada per la Sra. L. O. V., en que sol·licita que sigui donada de baixa
l’activitat de perruqueria “1N Look 9”, amb efectes del dia 30 de juny de 2018 per ser la data en
que l’esmentada activitat va tancar al públic.
Vist l’informe emès pel Tècnic d’activitats en el qual es constata que l’esmentada activitat no es
desenvolupa actualment al local abans esmentat, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Donar de baixa amb efectes del dia 30 de juny de 2018, l’activitat que es venia
desenvolupant al local comercial del carrer Major núm. 99.
SEGON. Comunicar a la peticionària que cas que l’esmentada activitat es traspassa passats sis
mesos des de la data de la baixa de l’activitat, no serà preceptiu el canvi de titularitat sinó que
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s’haurà de tramitar un nou expedient d’activitats d’acord amb el que disposa la Llei d’intervenció
integral de l’Administració ambiental i el seu Reglament de desplegament.
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la peticionària i al negociat d’activitats.
5. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, abonament cànon
Atès que per acord adoptat en sessió duta a terme el passat 29 de novembre de 2001 pel Ple de la
Corporació, es va aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’Associació
de Famílies amb disminuïts psíquics de la Comarca del Montsià – A. P. A. S. A.
Atès que en virtut de l’acord abans esmentat en data 30 de novembre de 2001 es va signar el conveni
de col·laboració abans esmentat.
Atès que la clàusula primera del conveni signat estableix que l’ajuntament de Santa Bàrbara abonarà
a l’Associació de Famílies amb disminuïts psíquics de la Comarca del Montsià – A. P. A. S. A, en
concepte de col·laboració en la tasca social i educativa que aquesta entitat està realitzant envers les
persones amb retard mental de la Comarca del Montsià la quantitat de 751,27 €, actualitzades segons
l’IPC interanual.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar a l’Associació de Famílies amb disminuïts psíquics de la Comarca del Montsià – A.
P. A. S. A, la quantitat de 892,00 €, en concepte de col·laboració en la tasca social i educativa que
aquesta entitat està realitzant envers les persones amb retard mental de la Comarca del Montsià,
corresponent a l’anualitat 2018.
SEGON. Donar trasllat del present acord a de col·laboració en la tasca social i educativa que aquesta
entitat està realitzant envers les persones amb retard mental de la Comarca del Montsià i a intervenció
de fons.

b)

Aprovació, si s’escau, pagament Conveni d’estris Casa – Museu Àngel Fibla 2018
Atès que en data dinou d’abril de 2000 es va signar un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de
Santa Bàrbara i el senyor Àngel Fibla Bel, propietari d’una col·lecció d’estris laborals i de la llar,
mitjançant el qual el Sr. Fibla Bel obrirà al públic la col·lecció abans esmentada en determinades
ocasions, per tal de donar coneixement de les tradicions i costums del municipi.
Atès que la clàusula segona del conveni signat estableix que l’ajuntament de Santa Bàrbara abonarà a
l’altra part, en concepte d’indemnització per l’obertura al públic de l’Exposició la quantitat de 751,27 €,
actualitzades segons l’IPC interanual.
A la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Abonar al senyor Àngel Fibla Bel la quantitat de 880,25 €, en concepte d’indemnització per
l’obertura al públic de l’Exposició d’estris, corresponent a l’anualitat 2018.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Sr. Àngel Fibla Bel i a intervenció de fons.

c)

Aprovació, si s’escau, sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució
Vist l’escrit presentat pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, en la
que sol·licita l’aprovació de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la documentació aportada, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom dels següents
peticionaris:
Sr. E. S. F.
Sra. I. D. G.
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SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.
d)

Aprovació, si s’escau, devolució aval d’obres
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. H. A. H. A., en representació de l’empresa Obres Vent
i Sol 2010, SL, en el que exposa que amb data 17 de maig de 2017, va constituir una garantia
definitiva en aval per un import de 3.317,55 €, per a respondre de la bona execució de les obres
“Remodelació edifici de l’Ajuntament 3a Fase”.
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal i tenint en compte que la recepció de les obres es va
realitzar amb data 15 de setembre de 2017, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els
següents acords:
PRIMER. La devolució de l’aval núm. 1.721.539.67 dipositat per un import de 3.317,55 €.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

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. T. A. C., amb DNI núm. 4005*****, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.

f)

Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 16/2018/SE
Contractació del servei de reparació de les dutxes situades a la piscina municipal
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de reparació de les dutxes situades a la piscina
municipal amb caràcter d’urgència per tal de posar en funcionament la mateixa en període d’estiu.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de 4.995,40 € + 1.049,03 € 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.
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PART DISPOSITIVA
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de servei de reparació de les dutxes situades a la piscina
municipal, amb la mercantil Mittom Sistemes 2, 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: 45212290-5
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 4.995,40 €, i 1.049,03 € 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: 17/2018/SE
Contractació del servei de pintura de les aules de l’Escola Municipal Jaume Balmes
Fets
1.1. Justificada la necessitat de contractar el servei de pintura de l’Escola municipal Jaume Balmes
per tal de garantir el correcte manteniment de l’edifici.
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1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Germans Lange, C.B., per un
import de 4.500,00 € i 945,00 € 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 de servei de pintura de les aules de l’Escola municipal Jaume
Balmes, amb la mercantil Germans Lange, CB, 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: 45442110-1
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 4.500,00 €, i 945,00 € 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.
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.
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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.
h)

Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 21/2018/SE
Contractació del servei de poda d’arbres
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de poda d’arbres, per tal de mantenir en bon
estat els que estan situats en llocs públics, així com garantir la seguretat.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de 10.000,00 € i 1.000,00 € 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 de servei de poda d’arbres per tal de mantenir en bon estat els
que estan situats en llocs públics i garantir la seguretat, amb el Sr. José Miguel Cid Vallés, 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: 77341000-2
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 6 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 10.000,00 €, i 1.000,00 € 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.
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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.
i)

Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 22/2018/SE
Contractació del subministrament de publicitat per a la celebració de la “XXII Fira de l’oli
novell, dels cítrics i del comerç”
Fets
1.1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de publicitat per a la celebració de
la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç”, per tal de promocionar la mateixa.
1.2. La unitat gestora ha presentat pressupostos diversos:
- Ràdio Ulldecona, S.L. (B43396902): 240,00 € + 50,40 € d’IVA
- J. N. S. (40955*****): 400,00 € + 84,00 € d’IVA
- J. N. S. (40955****): 400,00 € + 84,00 € d’IVA
- Comunicacions dels ports (A12200713): 250,00 € + 52,50 € d’IVA
- Tamediaxa, S.A. (A43926682): 375,00 € + 78,75 € d’IVA
- Tortosa media, S.L. (B55518153): 140,00 € + 29,40 € d’IVA
- Partal Maresma i Associats, S.L. (B61017810): 475,00 € + 99,75€ d’IVA
- Tot Ebre 2010, S.L. (B55680995): 175,00 € + 36,75 € d’IVA
- Promotora mediterranea de informaciones y comunicaciones, S.A. (A43056787): 1.200,00 €
+ 252,00 € d’IVA
- G. T. A. (47828****): 190,00 € + 39,90 € 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.
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PART DISPOSITIVA
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de servei de publicitat per a la celebració de la “XXII Fira de l’oli
novell, dels cítrics i del comerç” els dies 16,17 i 18 de novembre de 2018 per tal de promocionar
la mateixa, a les mercantils:
- Ràdio Ulldecona, S.L. (B43396902)
- J. N. S. (40955****)
- Radio Teletaxi (A08901745)
- Comunicacions dels ports (A12200713)
- Tamediaxa, S.A. (A43926682)
- Tortosa media, S.L. (B55518153)
- Partal Maresma i Associats S.L. (B61017810)
- Tot Ebre 2010, S.L. (B55680995)
- Promotora mediterranea de informaciones y comunicaciones, S.A. (A43056787)
- Gabriel Tejedor Arroyo (47828820K)
Vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que els
interessats no han 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: 79340000-9
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 3.695,00 €, i 775,95 € 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.
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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, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 19/2018/SU
Contractació de subministrament d’un circuit de jocs canins
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’un circuit de jocs canins, per tal de
proporcionar un espai adequat i controlat per a l’esbarjo de les mascotes a la zona recreativa
canina.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de 1.585,00 € i 332,85 € 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 d’un circuit de jocs canins per tal de
proporcionar un espai adequat i controlat per l’esbarjo de les mascotes a la zona recreativa
canina, amb la mercantil Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans, 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.
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en tres mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.585,00 €, i 332,85 € 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.
k)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 20/2018/SU
Contractació de subministrament de papereres amb dispensador de bosses
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de papereres amb dispensador de
bosses per a la zona recreativa canina per tal de mantenir la salubritat pública de dita zona.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de 314,00 € i 65,94 € 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 papereres amb dispensador de bosses per
a la zona recreativa canina per tal de garantir la salubritat pública, amb la mercantil Happy Ludic
Playground and Urban Equipent, 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.
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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 314,00 €, i 65,94 € 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.
l)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 21/2018/SU
Contractació de subministrament de porta, tanca i pals per a la zona recreativa canina
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’una porta, tanca i pals per tal de
delimitar la zona recreativa canina i garantir la seguretat de la mateixa.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de 1260,18 € i 264,64 € 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.
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- 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 porta, tanca i pals per a la zona recreativa
canina per tal de delimitar la zona i garantir la seguretat de la mateixa, amb la mercantil Hierros
Delta, 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: 34928220-6
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en tres mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.260,18 €, i 264,64 € 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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m) Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 22/2018/SE
Contractació del subministrament de carpes 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 carpes per a la celebració de la
“XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç”, en tant que no es disposa de cap edifici municipal
adequat per a acollir la mateixa.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de 14.800,00 € i 3.108,00 € 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 de subministrament de carpes per a la celebració de la “XXII Fira
de l’oli novell, dels cítrics i del comerç” en tant que no es disposa de cap edifici municipal adequat
per a acollir la mateixa els dies 16 a 18 de novembre de 2018, amb la mercantil Fatsini, 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.
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El preu del contracte es fixa en 14.800,00 €, i 3.108,00 € 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
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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.
n)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 23/2018/SU
Contractació del subministrament d’estands i mobiliari 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 d’estands i mobiliari per a la
celebració de la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç”, per tal que es pugui establir la
correcta disposició dels diferents expositors.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost en base als metres quadrats d’estands que està
previst que siguin necessaris, valorats en 12,00€/m2, fins a un màxim de 12.000€ + 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 d’estands i mobiliari per a la celebració de la
“XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç” per tal que es pugui establir la correcta distribució
dels expositors entre els dies 16 i 18 de novembre de 2018, amb la mercantil Xiriparc, 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:
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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 preu del contracte es fixa en un màxim de 12,000€ + 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.
o)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 26/2018/SU
Contractació de subministrament de material de senyalització horitzontal
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de material de senyalització
horitzontal per tal de garantir la seguretat viària en diferents punts del municipi.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SEPITAR 2016, S.L. de 317,92 €
i 66,76 € 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.

16

Ajuntament de
Santa Bàrbara

PART DISPOSITIVA
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament de material de senyalització horitzontal per tal
de garantir la seguretat viària en diferents punts del municipi amb la mercantil SEPITAR 2016,
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.
Codi CPV: 34928471-0
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 317,92 €, i 66,76 € 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.
p)

Aprovació, si s’escau, contracte d’obres menor
Identificació de l’expedient: 04/2018/OB
Contractació d’obra de manteniment del vial entre el C/Lluna i el C/Llibertat
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar l’obra d’asfaltat del vial entre el C/Lluna i el C/Llibertat,
per tal de garantir el correcte manteniment del mateix.
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1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de BLAVUR T.E.O.P., S.L. de 8.481,35 € i
1.781,08 € 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 obra d’asfaltat del vial situat entre el C/ Lluna i el C/ Llibertat,
per tal de garantir el correcte manteniment del mateix a la mercantil BLAVUR T.E.O.P., 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.
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 4mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 8.481,35 €, i 1.781,08 € 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
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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.
q)

Aprovació, si s’escau, rescissió conveni col·laboració entre el Consell Comarcal del
Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per la prestació del servei de tècnic informàtic.
Atès que en data 17 de març de 2016, es va adjudicar el servei de suport i assistència dels
sistemes informàtics dels ajuntaments de Godall, Sant Jaume d’Enveja, La Galera, Masdenverge,
Freginals, Mas de Barberans i Santa Bàrbara, per un import anual de 10.000 euros i 2.100 euros
d’IVA.
Atès que en data 19 de juliol de 2018 ha entrat la sol·licitud de pròrroga del corresponent contracte
d’aquest conveni.
Atenent que la formalització de l’esmentat conveni es va signar pel Sr. Alcalde-President de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consell Comarcal del Montsià, en data 16 d’octubre de 2016.
Atenent que la vigència del conveni d’acord amb la clàusula cinquena es d’un any prorrogable fins
a un màxim de quatre.
Atenent que l’ajuntament de Santa Bàrbara no està interessat en continuar rebent l’assistència en
matèria informàtica.
Atenent el que disposa l’article 311.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Donar per finalitzat amb data 15 d’octubre de 2018, conveni col·laboració entre el
Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per la prestació del servei de tècnic
informàtic.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Montsià.

6.

Torn obert de paraula.
Per part de la Regidora de festes es dona compte que s’han realitzat les següents aportacions
econòmiques derivades dels actes realitzats durant la realització de la V Cursa d’Escoles de
Ciclisme Campionat de Catalunya:
C. R. B. 200,00 € per assistència mèdica la V Cursa d’Escoles de Ciclisme Campionat de Catalunya.

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,
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