Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 8 de novembre 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 8 de
novembre 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 assisteixen: Laia Pla Coto
Joan Abella Cugat

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 18-10-2018.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Departament
d’ensenyament, en relació amb el projecte de servei comunitari.
5. Peticions varies.
6. Assumptes diversos.
7. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 18-10-2018.
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. 31 per un import cent un mil vuit-cents cinquanta-
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tres euros amb quaranta-vuit cèntims (101.853,48 €) i que comença amb la de Delta Formació &
Consultoria, SL, corresponent a quota manteniment APP, per import de 434,15 € i finalitza amb la
de Delta Formació & Consultoria, SL, corresponent a quota APP per a APPLE, per import de 99,00
€.
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:





L. B., Exp. 33/2018.
I. P. E., Exp. 53/2018.
M. F. L., Exp. 66/2018.
J. P. A. Exp. 69/2018.

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:
 L. B., Exp. 33/2018.
4. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el
Departament d’ensenyament, en relació amb el projecte de servei comunitari.
Atès que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat
el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei comunitari per a l’alumnat d’educació secundària
obligatòria com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana. El Servei
comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s en la seva millora, promovent
així l’educació en valors i el compromís cívic.
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Santa Bàrbara volen afavorir la
implementació del projecte de Servei comunitari entre els estudiants de secundària obligatòria amb
la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i
protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en
joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
Vist el conveni de col·laboració a signar entre aquest Ajuntament i l’Administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el departament d’Ensenyament, en relació amb el projecte de servei
comunitari per la creació d’una comissió impulsora.
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de que els ens
locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques o particulars per a
la realització d’actuacions d’interès per al municipi.
Atès l’evident interès, com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana, que
el conveni representa per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’Administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’Ensenyament, en relació amb el projecte
de servei comunitari per la creació d’una comissió impulsora.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del conveni
aprovat.
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5. Peticions varies.
a)

C. A. G.
Vista la petició presentada per la Sra. C. A. G., en la que exposa que és titular d’una targeta
d’aparcament per a persones amb disminució per mobilitat reduïda i que d’acord amb el de
disposa l’article 5.d) del Decret 97/202, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones
amb mobilitat reduïda, sol·licita la reserva d’una plaça d’aparcament en front del seu domicili, per
mitjà d’una senyal grafiada de forma horitzontal, que reprodueixi el símbol d’accessibilitat que
figura a la targeta d’aparcament per a persones amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada, per unanimitat acorda:
PRIMER. Encarregar al cap de la brigada que pinte la reserva d’una plaça d’aparcament en les
immediacions del domicili de la sol·licitant, en concret al final del carrer Victòria, per mitjà d’una
senyal grafiada de forma horitzontal, que reprodueixi el símbol d’accessibilitat que figura a la
targeta d’aparcament per a persones amb disminució.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a l’encarregat de la brigada municipal.

b)

President del Club de Tennis Taula
Atesa la sol·licitud presentada pel President del Club de Tennis Taula Santa Bàrbara, en la que
sol·licita un ajut econòmic per a poder fer front a les despeses d’adquisició de l’equipament
esportiu.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir un ajut econòmic de 200,00 €, per a fer front a les despeses ocasionades per
l’adquisició de l’equipament esportiu.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.

c)

R. M. G. G.
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. R. M. G. G., en que sol·licita la revisió de la taxa
de recollida de brossa domiciliària de l’edifici situat al carrer de les Flors, 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 de l’edifici situat al carrer de
les Flors, d’aquest municipi, per a l’exercici 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionària.

d)

Aprovació, si s’escau, bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Vistes les sol·licitud presentades pels titulars dels vehicles que a continuació es relacionaran, en
les que sol·liciten, d’acord amb l’establert a l’article 2.1, b) de l’Annex de l’Ordenança fiscal núm.
11 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), la bonificació de l’impost
dels seus vehicles per tenir una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de
fabricació:
 M. P. F., T-36**-AK
 I. V. C., T-06**-AK
Un cop comprovades les situacions al·legades i atenent el que disposa l’article 2.1, b) de l’Annex
de l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
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(IVTM), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Atorgar la bonificació de l’impost a partir de l’any 2016 als vehicles que a continuació
es relacionaran, per tenir un antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de
fabricació:
 M. P. F., T-36**-AK
 I. V. C., T-06**-AK
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a Base Gestió d’Ingressos Locals.
e)

M. C. L.
Vista la Sol·licitud presentada pel regidor Sr. M. C. L. d’ERC, en la que sol·licita poder tenir accés
a les instal·lacions del poliesportiu per celebrar una festa en motiu de la “Festa Nacional de
Romania”, el proper 1 de desembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la utilització d eles instal·lacions del poliesportiu municipal el
proper dia 1 de d desembre de 2018, per dura terme la “Festa Nacional de Romania”.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a l’encarregat del poliesportiu municipal.

f)

G. B. E.
Vist l’escrit presentat pel Sr. G. B. E. en el que exposa que fa més de dos anys que s’ha donat de
baixa l’activitat que es venia desenvolupant a l’edifici del carrer Major i que actualment aquest local
forma part de la vivenda, per la qual cosa sol·licita que s’anul·li el rebut de taxes i preus públic
referent a la recollida d’escombreries i clavegueram corresponent al local situat al carrer Major, i
la devolució de l’import corresponent als exercicis 2017 i 2018.
Vist l’informe emès al respecte pel Tècnic municipal i un cop comprovada la situació al·legada, la
Junta de Govern local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la baixa per l’exercici 2019 del rebut corresponent a la recollida d’escombraries
i clavegueram del local situat al carrer Major núm. 94.
SEGON. L’anul·lació del rebut 43-140-100-2018-01-200****de l’exercici 2018, corresponent a
taxes i preus públics.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió d’Ingressos Local, al departament de
taxes i preus públics, i al peticionari.

6. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, tercera certificació de l’obra “Remodelació del carrer Aire - 1a Fase”
Vista la Certificació núm. 3 de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a. Fase”, presentada per
la direcció de l’obra, per un import de trenta-un mil vuit-cents trenta euros amb vint-i-cinc cèntims
(31.830,25 €), 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. 3 de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a. Fase”, per
un import de 31.830,25 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi, SL.
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b)

Aprovació, si s’escau, acta de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del carrer de
l’Aire – 1a Fase”
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a Fase”, que
incorpora els preus contradictoris número PC002, 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, primera certificació de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i
annexos”
Vista la Certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i annexos”, presentada
per la direcció de l’obra, per un import de vint-i-tres mil tres-cents noranta-cinc euros amb dinou
cèntims (23.395,19 €), 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. 1 de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i annexos”,
per un import de 23.395,19 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons.

d) Aprovació, si s’escau, cinquena i última certificació de l’obra “Arranjament del carrer
Hostal dels Frares”
Vista la Certificació núm. 5 i última de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”,
presentada per la direcció de l’obra, per un import de vint-i-un mil cent quinze euros amb seixantaset cèntims (21.115,67 €), 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. 5 i última de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels
Frares”, per un import de 21.115,67 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons.
e)

Aprovació, si s’escau, acta de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del carrer Hostal
dels Frares”
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”, que
incorpora els preus contradictoris números PC007 i PC008, degudament signada pel tècnic
director de l’obra i l’empresa adjudicatària Excavacions Vives Anguera, 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.

f)

Aprovació si s’escau, actualització retribució SOREA i la quota de serveis
Vist l’escrit presentat per la mercantil SOREA, en el que exposa que la retribució actualment vigent
pels treballs de prestació del servei de subministrament d’aigua potable, els costos de factors
productius bàsics, mà d’obra, materials i energia, que intervenen en aquesta activitat, han sofert
variacions que fan necessària una revisió d’aquesta retribució.
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Atès que a l’article 29 del Plec de condicions que regula el contracte, s’exposa detalladament la
fórmula paramètrica a aplicar i el procediment que s’ha de seguir amb la finalitat d’actualitzar el
preu de la retribució del contracte, d’acord amb les variacions sofertes per les partides que
intervenen en el cost de l’explotació, i que estan reflectides en aquesta fórmula.
Atès que aplicant els valors corresponents a l’esmentada fórmula, resulta tal i com es justifica a
l’estudi adjuntat, una retribució actualitzada per a la mercantil SOREA de seixanta cèntims d’euro
metre cúbic facturat (0,6053 €/m3), i una quota de servei de cinc euros amb divuit cèntims per
trimestre (5,18 €/ab/trimestre).
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la retribució actualitzada de SOREA, amb efectes des de l’1 de gener de 2018,
pels treballs de prestació del servei de subministrament d’aigua potable d’aquest municipi, per la
quantitat de 0,6218 €/m3
SEGON. Aprovar la quota de servei, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 per la quantitat de
5,31 €/ab/trimestre.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
g)

Aprovació, si s’escau, memòria valorada per l’execució de les obres “Arranjament de
diversos camins municipals afectats pels aiguats de l’octubre de 2018”
Vista la memòria valorada per l’execució de les obres “Arranjament de diversos camins municipals
afectats pels aiguats de l’octubre 2018”, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un
pressupost d’execució per contracta de 49.005,00 €.
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la memòria valorada per l’execució de les obres “Arranjament de
diversos camins municipals afectats pels aiguats de l’octubre 2018”, redactada pels serveis tècnics
municipals, amb un pressupost d’execució per contracta de 49.005,00 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública de la memòria inicialment aprovada, per un termini de trenta dies,
als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per oportunes, mitjançant
edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació.
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap al·legació o
reclamació la memòria esdevindrà definitivament aprovada.

h)

Sol·licitud de subvenció a la Direcció General d’Administració Local
Atès que el municipi de Santa Bàrbara va patir greus desperfectes en els camins municipals degut
a les fortes pluges ocorregudes els dies 19 i 20 d’octubre de 2018.
Atès que per part dels serveis tècnics municipal s’ha redactat la memòria valorada per realitzar les
obres d’ ”Arranjament de diversos camins municipals afectats pels aiguats d’octubre de 2018”,
amb un pressupost d’execució per contracta de 49.005,00 € estant prevista la seva aprovació per
la Junta de Govern Local.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya una
subvenció exclosa de concurrència pública, per un import de 49.005,00 €.
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la documentació
necessària per l'efectivitat dels presents acords.
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i)

Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de la XXII fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del
Comerç
Vist el programa d’actes per a la realització de la XXII Fira de l’Oli novell, dels cítrics i del comerç,
a celebrar de els dies 16, 17 i 18 de novembre, presentat per la Regidoria de Festes i Fires.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

j)

Aprovació, si s’escau, addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per la prestació del servei de tècnic informàtic,
exercici 2018.
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.
Atès que l’import i repartit entre tots els ajuntaments als quals es presta el servei, l’any 2018-2019,
des de l’11 d’octubre de 2018 fins el 10 d’octubre de 2019, a cada l’Ajuntament implicat li correspon
la quantitat de 1.728,57 euros. Repartida de la manera següent:
Anualitat
Des de l’11 d’octubre fins
el 31 de desembre de
2018
Des de l’1 de gener fins el
10 d’octubre de 2019

mesos
2 mesos i 20 dies (81 dies)

Import
383,60 euros

9 mesos i 9 dies (284 dies)

1.344,97
euros

Per tot l’exposat la Junta de Govern local, per unanimitat, adopta els següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’addenda, per a l’exercici 2018, corresponent al conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per la prestació del servei de
tècnic informàtic.
SEGON. Transferir al Consell Comarcal del Montsià la quantitat de 1.728,57 €.
TERCER. Comunicar aquesta resolució a l’àrea d’Intervenció i al Consell Comarcal del Montsià.
k)

Aprovació, si s’escau, compensació de deute
Atenent que el Sr. J. M. S. B., té pendent de pagament a l’ajuntament de Santa Bàrbara, els
conceptes següents:

Cànon pavelló 2018, per un import de 744,31 €
Atenent que el deute tributari anterior ha estat degudament liquidat i notificat, essent ferm l’acte
administratiu, i per tant el deute executiu.
Atenent que l’Ajuntament té pendent de pagament al Sr. J. M. S. B., la factura següent:
A90 02-11-2018, per un import de 1.500,00 €.
Atenent el que disposen els articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació aprovat
per RD 1684/1990, de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
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PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb el Sr. J. M. S. B.,
per la quantitat equivalent del deute mantingut pel Sr. J. M. S. B., amb la hisenda municipal, per
un import de 1.500,00 € restant un crèdit al seu favor de 755,69 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Sr. J. M. S. B. i a intervenció de fons.
l)

Concurs d’idees
Atès que per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 21 de juny de 2018 es
van aprovar les Bases del Concurs d’idees per adequar la rotonda del passeig de la Generalitat.
Havent finalitzat el termini per a la presentació de projecte.
Atès que el jurat de l’esmentat concurs es va constituir per valorar el projecte presentat i d’acord
amb l’acta emesa a la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Declarar desert el concurs convocat donat que l’única proposta presentada no reuneix
els requisits de les següents bases:
Base V. Requisits.
Base VI. Documentació a presentar per tots els participants.
Base IX. Criteris de selecció.
SEGON. Donar trasllat del present acord al participant.

m) Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 23/2018/SE
Contractació de servei de repartiment de cartells
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de repartiment de 225 cartells de la “XXII Fira
de l’oli novell, dels cítrics i del comerç” per tal de promocionar la celebració de la mateixa.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de S. M. D.(40922****) de 146,25 € + 30,71 €
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 repartiment de 225 cartells de la “XXII Fira de l’oli
novell, dels cítrics i del comerç” per tal de promocionar la mateixa, 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 Sra. Judit Lleixà Solà, regidora de Festes i Fires.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 146,25 €, i 30,71 € d'IVA.
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
 L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
 El codi DIR3: L01431384.
 L'òrgan comptable: oficina comptable.
 Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat
els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

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

Aprovació, si s’escau, contracte de servei menor
Identificació de l’expedient: 24/2018/SE
Contractació de servei de tren de passeig per a la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del
comerç”
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de tren de passeig per a la “XXII Fira de l’oli
novell, dels cítrics i del comerç” per tal de fer visites guiades a una finca l’ oliveres mil·lenàries
amb motiu de la celebració de la mateixa.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Showsland, S.L. (B55728208) de 1.125,00€
+ IVA per dia, amb un total de 2 dies.
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 de tren de passeig per a la “XXII Fira de l’oli novell, dels
cítrics i del comerç” per tal de fer visites guiades per una finca d’oliveres mil·lenàries els dies 17 i
18 de novembre de 2018, 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 Sra. Judit Lleixà Solà, regidora de Festes i Fires.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 2.250,00 € + IVA.
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
 L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
 El codi DIR3: L01431384.
 L'òrgan comptable: oficina comptable.
 Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat
els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

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

Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 25/2018/SE
Contractació de servei d’excavadora
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei d’excavadora, per tal de realitzar els treballs de
construcció de la tanca de la zona recreativa canina.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Excavacions Balagué, S.L.
(B43432939) de 576,00 € + 120,96 € 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 d’excavadora, per tal de realitzar els treballs de
construcció de la tanca de la zona recreativa canina amb la mercantil Excavacions Balagué, S.L.
(B43432939), 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: 43262100-8
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 576,00 €, i 120,96 € 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.
p)

Aprovació, si s’escau, contracte de servei menor
Identificació de l’expedient: 26/2018/SE
Contractació de servei d’esterilització de gats
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei d’esterilització de gats per a evitar la proliferació
de colònies de gats abandonats i les malalties que poden comportar.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Centre Caní Andrea, S.L.
(B55677249) de:
- Esterilitzar gat: 30,00 € + IVA
- Esterilitzar gata: 60,00 € + IVA
- Esterilitzar 2 gates: 110,00 € + IVA
FINS A UN MÀXIM DE: 4.100,00 €.
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’esterilització de gats per tal d’evitar la proliferació de
colònies de gats abandonats i les malalties que comporten, 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:
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El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.

El termini es fixa en 1 any a comptar des de la data de notificació del present acord.

El preu del contracte es fixa en:
- Esterilitzar gat: 30,00 € + IVA
- Esterilitzar gata: 60,00 € + IVA
- Esterilitzar 2 gates: 110,00 € + IVA

FINS A UN MÀXIM DE: 4.100,00 €.

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.
q)

Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 27/2018/SE
Contractació de servei de seguretat privada
Fets
1.1. Justificada la necessitat de contractar el servei de seguretat privada per a la “Festa de la Fira”
que es celebra amb motiu de la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç”, per tal de
controlar l’accés i la seguretat de la mateixa.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost amb Ò. R. M. (47822****) de 192,00 € i 40,32 €
d’IVA.
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
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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 seguretat privada per a la “Festa de la Fira” que es
celebra amb motiu de la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç” per tal de controlar
l’accés i garantir la seguretat a la mateixa el dia 18 de novembre de 2018 entre les 0:00h i les
06:00h, 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: 79713000-5
El responsable del contracte serà el Sra. Judit Lleixà Solà, regidora de Festes i Fires.
El preu del contracte es fixa en 192,00 €, i 40,32 € 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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r)

Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 28/2018/SE
Contractació de servei de muntatge de quadres d’exterior, vigilància i manteniment
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de muntatge de quadres d’exterior per a
l’alimentació elèctrica de les carpes de la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç” i
vigilància i manteniment durant els dies en que es celebra la mateixa.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Mittom sistemes 2, S.L.
(B55587612) de 2.780,15 € + 583,83 € 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 muntatge de quadres d’exterior per a l’alimentació
elèctrica de les carpes de la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç”, la vigilància i el
manteniment, per tal de garantir la correcta celebració de la mateixa els dies 16, 17 i 18 de
novembre del 2018, 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 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 2.780,15 €, i 583,83 € 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.
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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.
s)

Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 29/2018/SE
Contractació del servei de càtering
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de càtering per a donar un refrigeri durant la
visita del M.H. President de la Generalitat de Catalunya al municipi el dia 11 de novembre de 2018.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Bituin Lloc, S.L. de 1.200,00 €.
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, 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: 55300000-3
El responsable del contracte serà el Sr. Alfred Blanch Farnós, Alcalde.
El termini es fixa en 15 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.200,00 €.
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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.
t)

Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 30/2018/SE
Contractació de servei de casa de colònies
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de casa de colònies per tal de donar allotjament
als nens i nenes que participen a les colònies organitzades per l’Ajuntament entre els dies 29 de
juliol i 3 d’agost de 2018 amb la finalitat de fomentar la convivència entre els participants.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de a mercantil Can Mas, casa de colònies i
trobades, S.L. de 3.825,00 € i 382,50 € 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 casa de colònies per tal de donar allotjament als nens
i nenes que participen a les colònies organitzades per l’Ajuntament entre els dies 29 de juliol i 3
d’agost de 2018 amb la finalitat de fomentar la convivència entre els participants amb la mercantil
Can Mas, casa de colònies i trobades, 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: 55243000-5
El responsable del contracte serà el Sra. Montse Tomàs, tècnica de joventut municipal.
El termini es fixa en 10 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 3.825,00 €, i 382,50 € 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.
u)

Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 25/2018/SU
Contractació del subministrament d’un temporitzador moneder a fitxes
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’un temporitzador moneder a fitxes
per tal de garantir el correcte funcionament del dipòsit d’aigua d’ús agrícola municipal.
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1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil INSTAL·LACIONS MONTSIÀ,
S.L. (B43536861) 381,00 € i 80,01 € 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 temporitzador monedera fitxes per tal de
garantir el correcte funcionament del dipòsit d’aigua d’ús agrícola municipal amb la mercantil
INSTAL·LACIONS MONTSIÀ, S.L. (B43536861), 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: 44452000-3
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 381,00 €, i 80,01 € 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.
v)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 27/2018/SU
Contractació del subministrament d’un equip de so 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’un equip de so per a la celebració
de la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç”, per tal de disposar de la sonorització i
megafonia necessària.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil PLATAFORMA-PRO, S.C.P.
(J62386057) de 5.883,00 € i 1.235,43 € 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’equip de so per a la “XXII Fira de l’oli novell,
dels cítrics i del comerç” per tal de disposar de la sonorització i megafonia necessària per a la
mateixa entre els dies 16 i 18 de novembre amb la mercantil PLATAFORMA-PRO, S.C.P.
(J62386057), 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: 32342410-9
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 5.883,00 €, i 1.235,43 € d'IVA.
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
 L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
 El codi DIR3: L01431384.
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 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.
w) Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 28/2018/SU
Contractació de subministrament de trofeus i plaques commemoratives
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de trofeus i plaques commemoratives
per tal de celebrar el centenari del Club de Futbol Santa Bàrbara.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Sports Fevi, S.L. (B43411602) de
1.081,74 € i 227,17 € 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 trofeus i plaques commemoratives per tal
de celebrar el centenari del Club de Futbol Santa Bàrbara amb la mercantil Sports Fevi, S.L., vist
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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: 39298700-4
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch, regidor d’esports.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.081,74 €, i 227,17 € 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.
x)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 29/2018/SU
Contractació del subministrament de llibres promocionals
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de llibres promocionals del C.F.
Santa Bàrbara mida A5 per a la celebració del centenari del mateix.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Etiquer, S.L. (B43770064)
1.398,25 € i 293,63 € d’IVA.
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
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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 llibres promocionals del C.F. Santa Bàrbara
amb motiu del centenari del mateix amb la mercantil Etiquer, S.L. (B43770064), 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: 22100000-1
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch, regidor d’Esports.
El termini es fixa en 5 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.398,25 €, i 293,63 € 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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y)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 30/2018/SU
Contractació de subministrament de mobiliari per a la biblioteca
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de mobiliari per a la biblioteca per tal
de renovar el mobiliari existent i adquirir-ne de nou.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de:
 OFICOMPLET 75, S.L. (B43729409): 580,00 € + 121,80 € IVA
 INTER TRAÇ INTERIORISME, S.L. (B43657915): 385,00 € IVA INCLÒS
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 mobiliari per a la biblioteca amb les
mercantils
 OFICOMPLET 75, S.L. (B43729409): 580,00 € + 121,80 € IVA
 INTER TRAÇ INTERIORISME, S.L. (B43657915): 385,00 € IVA INCLÒS,
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: 39100000-3
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.086,80 €
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.
z)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 31/2018/SU
Contractació de subministrament de WC portàtils
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de WC portàtils per a situar-los al
recinte de la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç”.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Prontoservis, S.L. (B43516988)
de 190,00 € + 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 WC portàtils per a situar-los al recinte on
es celebra la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç” els dies 16,17 i 18 de novembre de
2018 amb la mercantil Prontoservis, S.L. (B43516988), vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors
superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:
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L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 190,00 €, i 39,90 € 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.
aa) Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 32/2018/SU
Contractació del subministrament d’una bufadora
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’una bufadora per a realitzar
correctament les tasques de neteja dels llocs públics.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Primitivo Conesa, S.A
(A43097914) de 185,21 € i 38,89 € 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 d’una bufadora per a realitzar correctament
les tasques de neteja dels llocs públics amb la mercantil Primitivo Conesa, S.A. (A43097914), 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: 16000000-5
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 185,21 €, i 38,89 € 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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bb) Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 33/2018/SU
Contractació de subministrament de material i formigó
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de material i formigó per a la
construcció de la tanca de la zona recreativa canina.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de:
 S.R.A.: 820,31 € + 172,26 € IVA
o 5260*****
o C/ TEATRE,. 43570 (SANTA BÀRBARA)
 FORSEN, S.L.: 806,00 € + 169,26 € IVA
o CIF: B43332337
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 material i formigó per a la construcció de
la tanca de la zona recreativa canina amb S. R. A. i Forsen, 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: 44110000-4
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.626,31 €, i 341,52 € 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.
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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.
cc) Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 34/2018/SU
Contractació de subministrament d’un grup electrogen
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’un grup electrogen per a la
celebració de la “XXII Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç” per tal de garantir el
subministrament elèctric a les diferents carpes on s’ubica la mateixa.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Electrogrup generadores y gruas
miralles, S.L. (B12223103) de 1.173,00 € i 246,33 € 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 grup electrogen per a la “XXII Fira de l’oli
novell, dels cítrics i del comerç” per tal de garantir el subministrament elèctric a les diferents carpes
on s’ubica la mateixa amb la mercantil Electrogrup generadores y gruas miralles, 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:
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L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 79950000-8
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.173,00 €, i 246,33 € 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.
dd) Aprovació, si s’escau, contracte d’obres menor
Identificació de l’expedient: 05/201/OB
Contractació de l’obra de substitució d’una porta
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar l’ obra de retirada d’una porta i instal·lació d’una porta
enrotllable a l’Smartcentre, per tal de substituir la porta existent que està deteriorada.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Vidres i Persianes Sanz, S.L.
(B43528744) de 2.243,00 € i 471,03 € 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.

30

Ajuntament de
Santa Bàrbara

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
PART DISPOSITIVA

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte d’obra de retirada d’una porta i instal·lació d’una porta enrotllable
a l’Smartcentre, per tal de substituir la porta existent que està deteriorada, 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: 44221200-7
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 4 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 2.243,00 €, i 471,03 € 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.
7.

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 vint-
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i-cinc minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal., certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,
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