Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 22 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 22 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 08-11-2018.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
5. 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 08-11-2018.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
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2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
Vista la relació de factures amb assignació pressupostària, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat aprovar la relació de factures núm. 32 per un import cent quaranta mil is-cents vint-isis euros amb trenta-vuit cèntims (140.626,38 €) i que comença amb la de Sepitar, SL,
corresponent a pintar senyalització horitzontal carrers, per import de 1.267,80 € i finalitza amb la
d’Excavacions Vives Anguera, SL, corresponent a primera certificació de les obres “Arranjament
del carrer Santa Rafael i annexos, per import de 23.395,1999,00 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, la
concessió, i liquidació del tribut corresponent de la següent llicència d’obres a:




Masmòvil Broadband. Exp. 68/2018
Masmòvil Broadband. Exp. 80/2018
À. C. L Exp. 74/2018.

4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
Vist l’informe del tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir
permís per connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i comptador, i la liquidació del tribut
corresponent a:



Finques Albiol, SL, al carrer Joan Martí i Miralles núm. 12, 1r.
Finques Albiol, SL, al carrer Joan Martí i Miralles núm. 12, 2n.

5. Peticions varies.
a)

Comunitat de regants Fàbrica Sansa
Atesa la petició presentada per la Sra. J. G. T., en nom de la comunitat de regants Fàbrica Sansa,
demanant permís per creuar camí municipal denominat “Tarongina”, per a la reparació d’una
canonada d'aigua, vist l'informe tècnic municipal al respecte, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís creuament camí municipal condicionat a l'informe tècnic. I havent de
dipositar una fiança 60,00 euros.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.

b)

BUILDINGCENTER, SAU
Vista la petició presentada per la mercantil BUILDINGCENTER, SAU, , en la que sol·licita no l’hi
sigui liquidat l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
corresponent a la transmissió de les següents finques:
Urbana situada al carrer Major núm. 152, 1 2 3 (Ref. Cadastral 8703601BF8180******)
Urbana situada al carrer Major núm. 152, (Ref. Cadastral 8703601BF8180******.)
Per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït
un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.
Atès que en data 17 de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictat sentència per la qual
determina que no es pot exigir l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
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urbana quan no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble
(SSTC 26/2017, FJ 7; i 37/2017, FJ 5). I en conseqüència declara nuls les articles 107.1, 107.2 a)
i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de les finques
urbanes abans esmentades, per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda
en la que no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.
SEGON. Donar trasllat a la peticionària i al departament de Plusvàlues.
c)

D. C. P.
Vista la petició presentada per la Sra. D. C. Pl. en la que sol·licita l’adquisició del dret funerari del
nínxol núm. 126 bloc A del Cementiri municipal.
La Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 126 bloc A, a favor de la
peticionària, l’expedició del títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

d)

M. C. M. G.
Vist l’escrit presentat per la Sra. M. C. M. G. en el que exposa que per acord de Junta de Govern
Local de data 01/09/2016, es va aprovar l’anul·lació del rebut de la taxa de preus públics agrupats
del local c/ Ametller, 17 bx. de Santa Bàrbara per baixa de l’activitat que s’hi venia desenvolupant
i aquest any l’hi ha estat carregat el rebut de nou.
Per tot l’exposat i vist que en data 01/09/2016 ja es va acordar la baixa del rebut de la taxa de
preus públics agrupats del local c/ Ametller, 17 bx., per baixa de l’activitat que es venia
desenvolupant.
PRIMER. Aprovar l’anul·lació del rebut erroni de la taxa de preus públics agrupats del local c/
Ametller, 17 bx. de Santa Bàrbara per un import de 163,11 € corresponent a l’exercici 2018 i per
a anys posteriors.
SEGON. Aprovar la devolució del rebut corresponent a la taxa de preus públics agrupats del local
c/ Ametller, 17 bx. de Santa Bàrbara per un import de 163,11€.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la peticionària, a intervenció de fons i a Base Gestió
Ingressos Locals.

e)

Suspensió del subministrament d’aigua potable
Vist l’escrit presentat per l’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua
Potable del municipi de Santa Bàrbara, SOREA, al que acompanya la relació individualitzada
d’abonats del servei municipal que tenen un seguit de rebuts pendents de liquidació.
Atès que l’esmentada situació de descobert ha estat notificada individualment i de forma fefaent
als abonats, amb l’advertiment de suspensió del subministrament.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Que es procedeixi en relació als abonats relacionats, en la forma reglamentàriament
establerta, a la suspensió del subministrament d’aigua potable.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la concessionària del Servei Municipal d’Abastament
d’Aigua Potable de Santa Bàrbara SOREA.
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f)

R. E. P.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. R. E. P., en la que exposa que el permís de maternitat
se l’hi acabarà el proper dia 10 de gener de 2019, i sol·licita l’hi sigui concedida la compactació de
les hores del permís de lactància un cop finit el permís per maternitat amb una durada màxima de
vint setmanes.
Per tot l’exposat i d’acord amb el que disposa 14.2 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions
públiques Catalunya.
La Junta de Govern local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la compactació de les hores del permís de lactància, un cop finit el permís per
maternitat amb una durada màxima de vint setmanes.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i al departament de personal.

6. Assumptes diversos.
a)

Aprovació, si s’escau, adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2018
Atès l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Tarragona, Girona i
Lleida, han presentat el Pla Agrupat de Formació Contínua de les Administracions Públiques
(AFCAP), amb la col·laboració dels consells comarcals de la demarcació de Barcelona i les
organitzacions sindicals de Comissions Obreres (CC.OO), de la Unió General de Treballadors
(UGT), i Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), amb la finalitat d’obtenir
recursos per a la formació del personal funcionari i laboral dels ens locals.
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara es ve acollint al Pla de Formació Contínua durant les
darreres edicions i vist que les entitats del Pla continuen amb la convocatòria per al proper any
2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Adherir-nos al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

b)

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. J. M. B. C.
Sr. B. H. M.
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a Serveis Socials.

4

Ajuntament de
Santa Bàrbara

c)

Aprovació, si s’escau, contracte d’obres menor
Identificació de l’expedient: 06/2018/OB
Contractació de l’obra d’instal·lació de vinil i retolació
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar l’obra d’instal·lació d’un vinil i retolació per a les oficines
de serveis socials, per tal de separar els diferents espais de les mateixes i per indicar la funció de
les diferents estances.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Ubaldo Rètols, S.C.C.L.
(F55666663) de 414,00 € i 86,94 € 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 d’ obra d’instal·lació d’un vinil i retolació per a les oficines de
serveis socials, per tal de separar els diferents espais de les mateixes i per indicar la funció de les
diferents estances amb la mercantil Ubaldo Rètols, S.C.C.P. (F55666663), 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. Montserrat Rodríguez Arasa, regidora de Serveis

Socials.
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 414,00 €, i 86,94 € 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.
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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.
d)

Aprovació, si s’escau, contracte de servei menor
Identificació de l’expedient: 31/2018/SE
Contractació de servei d’activitat física per a infants
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de sessions d’activitat física per a infants, per
tal de fomentar l’activitat física i la pràctica de l’esport entre aquest sector de població.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la Fundación Siel Bleu (G66374455) de 225,00
€.
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 de sessions d’activitat física per a infants, per tal de
fomentar l’activitat física i la pràctica de l’esport entre aquest sector de població, vist que no s'han
vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit
contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents
condicions:
 L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
 Codi CPV: 92620000-3
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 El responsable del contracte serà el Sra. Montserrat Rodríguez Arasa, regidora de Serveis

Socials.
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 225,00 €.
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.
e)

Aprovació, si s’escau, contracte de serveis menor
Identificació de l’expedient: 32/2018/SE
Contractació del servei de reparació de vehicle
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el servei de reparació del vehicle municipal “Nissan X
Trail” amb matrícula 28** FZM, per tal de garantir-ne el correcte funcionament.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Taller Valles Puig, S.L.
(B55674550) de 293,45 € i 61,62 € 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 servei de reparació del vehicle municipal “Nissan X Trail” amb
matrícula 28** FZM, 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: 50112000-3
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías, regidor de Governació.
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 293,45 €, i 61,62 € 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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f)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 35/2018/SU
Contractació de subministrament de calendaris
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de calendaris de l’any 2018 del C.F.
Santa Bàrbara amb motiu de la celebració del centenari del club.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Etiquer, S.L. (B43770064) de
355,55 € i 74,66 € 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 calendaris de l’any 2019 del C.F. Santa
Bàrbara amb motiu de la celebració del centenari del club 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: 30199792-8
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch, regidor d’Esports.
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 355,55 €, i 74,66 € 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.
g)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 36/2018/SU
Contractació de subministrament de carpetes
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de carpetes d’expedient per tal
d’organitzar correctament els expedients que es generen com a conseqüència del
desenvolupament de l’activitat administrativa.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Etiquer, S.L. (B43770064) de
109,33 € i 22,96 € 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 subministrament de carpetes d’expedient per tal d’organitzar
correctament els expedients que es generen com a conseqüència del desenvolupament de
l’activitat administrativa, 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: 22852000-7
 El termini es fixa en 3 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
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 El preu del contracte es fixa en 109,33 €, i 22,96 € 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
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.
h)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 37/2018/SU
Contractació de subministrament de llums de Nadal
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de llums de Nadal, per tal de guarnir
els diferents carrers del municipi durant les festes de Nadal.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Il Covia Barcelona, S.L.
(B65183766) de 1.622,26 € i 340,67 € 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 subministrament de llums de Nadal per tal de guarnir els
diferents carrers del municipi durant les festes de Nadal, 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: 34991000-0
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.622,26 €, i 340,67 € 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.
i)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 38/2018/SU
Contractació de subministrament de decoració de Nadal
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de material de decoració de Nadal,
per tal de guarnir diferents espais del municipi durant les festes de Nadal.
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1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil García Fiestas, S.L. (B54574058)
de 297,48 € i 62,47 € 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 material de decoració de Nadal amb la
mercantil García Fiestas, S.L. (B54574058), 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: 3929900-6
El responsable del contracte serà el Sra Montse Tomàs, tècnica municipal de joventut.
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 297,48 €, i 62,47 € 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

13

Ajuntament de
Santa Bàrbara

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: 39/2018/SU
Contractació de subministrament de roba de la Brigada municipal
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de roba per a la Brigada municipal,
per tal de tenir-ne d’adequada per a l’hivern.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Laia Martí Lleixà (47859160R) de 756,00 € i
158,76 € 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.
PART DISPOSITIVA

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament de roba per a la Brigada municipal amb L. M.
í Ll. (47859****), 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: 18100000-0
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 756,00 €, i 158,76 € 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.
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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.
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 deu
minuts de tot el tractat jo la Secretària acctal., certifico.
Vist i plau
L’Alcalde,
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