Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 13 de desembre 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 13 de
desembre de 2018, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local.
Assistents:


Alcalde: Sr. Alfred Blanch Farnós



Regidors: Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 22-11-2018.
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. Aprovació, si s’escau, Conveni marc en entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consell Comarcal
del Montsià, en matèria de Polítiques de Joventut, d’acord amb l’addenda al Contracte Programa
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat, per als exercicis 2018 i 2019.
6. Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona.
7. Peticions varies.
8. Assumptes diversos.
9. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 22-11-2018.
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. 34 per un import vuit mil dos-cents noranta-dos
euros amb cinquanta-cinc cèntims (8.292,55 €) i que comença amb la de Intracatalonia, SA,
corresponent a servei de notícies octubre 2018, per import de 47,58 € i finalitza amb la de Super
Vivaros, SL, corresponent a menjar Jornades de Patrimoni de Turisme Europees, per import de
10,31 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, la
concessió, i liquidació del tribut corresponent de la següent llicència d’obres a:


J. L. M. C. Exp. 82/2018

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




Bisbat de Tortosa – Parroquia de Santa Bàrbara. Exp. 44/2018.
X. B. C. Exp. 46/2017.
F. E. A.. Exp. 54/2018.

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:


X. B. C. Exp. 46/2017.

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



J. J. C., al carrer Rector de Vallfogona núm. *
M. A. M., a la plaça Prim accessori pel carrer Alcanar núm. *

5. Aprovació, si s’escau, Conveni marc en entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consell
Comarcal del Montsià, en matèria de Polítiques de Joventut, d’acord amb l’addenda al
Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per als exercicis 2018 i 2019.
El Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb la signatura de l’addenda al Contracte Programa
2016-2019, de data 26 d’octubre, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Montsià, en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per als exercicis
2018 i 2019, és l’interlocutor per al finançament dels projectes relacionats en l’àmbit de la joventut
amb els ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
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S’ha establert al Contracte Programa que el Consell Comarcal del Montsià ha de subscriure els
convenis oportuns amb els ens locals de la comarca amb menys de 20.000 habitants, per tal de
vehicular el suport econòmic que se’ls adreci des del Departament per al desplegament del Pla
Local de Joventut.
D’acord amb l’article 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, en l’àmbit
municipal es descriuen les actuacions complementàries que s’han de desenvolupar en matèria de
joventut per a la implementació de polítiques de joventut des de la proximitat.
D’acord amb l’article 14, de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, a escala
supramunicipal se centra l’assistència i cooperació als municipis, que han de vetllar perquè en llur
àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats
complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments, que es materialitzarà amb el projecte de
la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil « Montsià Jove ».
Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en participar en el
projecte pels beneficis que pot comportar per als joves del municipi.
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.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament
de Santa Bàrbara en matèria de Joventut, en el marc del contracte programa.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, o persona que legalment el
substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat.
6. Acceptació, si s’escau, subvenció de la Diputació de Tarragona.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2018, pel qual s’aprova
l’atorgament de subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars
d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil a escoles rurals. Curs
2017-2018.
Vista que la quantitat a percebre pel beneficiari és el resultat d’aplicar com a màxim, el mòdul de
875 euros per cada alumne equivalent.
Atenent que entre les entitats beneficiàries de les subvencions figura l'Ajuntament de Santa Bàrbara
amb un ajut de 24.342,50 € com a titular de la llar d’infants “Les Beceroles”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció de 24.342,50 € concedida per la Diputació de Tarragona, dins el
Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat
municipal i el primer cicle d’educació infantil a escoles rurals. Curs 2017-2018, per a la llar d’infants
municipal “Les Beceroles”.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura de la
documentació necessària per a l'efectivitat dels presents acords.
7. Peticions varies.
a) Llicència d’obres. Transmissió
Nom:
Registre general:
Núm. Expedient:
Obres a realitzar:

A. A. C.
2985/2018
06/2018
Construcció de coberta de la situada al carrer Major núm. * del municipi de
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Santa Bàrbara.
Vista la instància presentada pel Sr. A. A. C., comunicant la transmissió de la llicència d’obres
abans esmentada, a favor del Sr. B. P. F..
De conformitat amb el que disposa l’article 86.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens local, procedeix acceptar la
transmissió dels expedients abans esmentats.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcalde
de data 15 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Declarar la Transmissió de la llicència municipal d’obres abans esmentada, en favor del
Sr. B. P. F.
SEGON. Comunicar el present acord al transmitent.
b) Presidenta del Club Twirling Santa Bàrbara
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. L. P. A., presidenta del Club de Twirling Santa Bàrbara,
en que sol·licita la cessió de la utilització del pavelló municipal els propers dies 22, 23 i 24 de
febrer de 2019 en motiu de la celebració en el nostre municipi de la competició Semifinal Catalunya
Sud de twirling.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís al Club de Twirling Santa Bàrbara, per a la utilització del pavelló
municipal els propers dies 22, 23 i 24 de febrer de 2019 en motiu de la celebració en el nostre
municipi de la competició Semifinal Catalunya Sud de twirling.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.
c)

Unió Ciclista Santa Bàrbara
Atesa la petició presentada pel Sr. J. B. A., en nom de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, en la que
exposa que durant la Fira de l’Oli, es va dur a terme la Marxa ciclista Fira de l’Oli, organitzada
per la seva associació, per la qual cosa sol·licita l’aportació econòmica corresponent a
l’assegurança de la cursa.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir l’aportació econòmica sol·licitada per import de 175,00 € per fer front a
l’assegurança que comporta l’organització de la Marxa ciclista Fira de l’Oli.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

d) R. Y. B.
Atesa la petició presentada per la Sra. R. Y. B. en la que sol·licita permís per a la instal·lació del
seu espectacle circense “Circo Musical Jamaica” durant el període del 29/12/2018 al 06/01/2019,
a més de poder realitzar publicitat megafonia i col·locació de cartell publicitaris.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la instal·lació de l’espectacle circense “Circo Musical Jamaica”, a
la zona de la plaça de bous (final del carrer Mossèn Joan Baptista Sales) durant el període
sol·licitat, sempre i quan amb anterioritat a la seva instal·lació aportin l’original de la pòlissa de
responsabilitat civil que tinguin contractada i dipositin una fiança per un import de 200,00 €.
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SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons..
8. Assumptes diversos.
a)

Acceptació, si s’escau, subvenció del Consell Comarcal
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern del Consell Comarcal del Montsià, pel qual es
concedeix a l’ajuntament de Santa Bàrbara una subvenció per a l’impuls de projectes i activitats
d’interès públic i/o utilitat social d’àmbit comarcal i activitats educatives, convocatòria 2018, per un
import de mil sis-cents noranta-nou euros amb dotze cèntims (1.699,12 €).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del Montsià, per import de
1.699,12 €, per al sosteniment del funcionament de l’Escola de Música de titularitat municipal, per
a l’any 2018.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció.

b) Aprovació, si s’escau, quarta certificació de l’obra “Remodelació del carrer Aire - 1a. Fase”
Vista la Certificació núm. 4 de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a. Fase”, presentada per
la direcció de l’obra, per un import de quaranta-set mil sis-cents quaranta-un euros amb quarantavuit cèntims (47.641,48 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels serveis tècnics
municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire – 1a. Fase”, per
un import de 47.641,48 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi, SL.
c)

Aprovació, si s’escau, segona certificació de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i
annexos”
Vista la Certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i annexos”, presentada
per la direcció de l’obra, per un import de cinquanta-dos mil tres-cents noranta-quatre euros amb
vint-i-dos cèntims (52.394,22 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels serveis tècnics
municipals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i annexos”,
per un import de 52.394,22 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons.

d) Aprovació, si s’escau, Calendari de pagament voluntari per a l’exercici 2019.
Vista la proposta presentada per Base Gestió d’Ingressos Locals de Calendari de pagament en
voluntari per a l’exercici 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el calendari proposat següent:
IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL
CONCEPTE
PERÍODE PROPOSAT 2019
010 - IAE
30/07/2019 – 30/09/2019
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26/04/2019 – 28/06/2019
26/04/2019 – 28/06/2019
29/03/2019 – 29/05/2019

500 - IBI URBÀ
501 - IBI RÚSTICA
600 - IMP. VEHICLES TRAC.
MEC.
500 - IBI URBÀ
500 - IBI URBÀ

26/04/2019 – 28/06/2019
30/08/2019 – 30/10/2019

ALTRES INGRESSOS PÚBLICS DE MERITAMENT ANUAL
CONCEPTE
SUBCONCEPTES
PERÍODE PROPOSAT
2019
100-Taxes
550 - CLAVEGUERAM
Preus
551-CLAVEGUERAM
Públics
LOC. COMERCIALS
28/06/2019 – 30/08/2019
560- ESCOMBRARIES
561-ESCOMBRARIES
LOCALS
592-OVP
592-OVP
TAULES
I
30/05/2019 – 30/07/2019
Taules
i
CADIRES
Cadires
840-Cons.
840- CONS. CEMENTIRI
28/06/2019 – 30/08/2019
Cementiri
SEGON. Donar trasllat del present acord a BASE Gestió Ingressos Locals.
e)

Aprovació, si s’escau, bonificacions tributàries
Atès que durant els dies 16, 17 i 18 de novembre es va dur a terme la XXII edició de la Fira de
l’Oli Novell, els cítrics i el Comerç.
Atenent el de disposa l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic amb barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats
en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, en
el que s’estableix que s’aplicarà una bonificació del 5% en els lloguers dels estands de la Fira de
l’Oli a aquells subjectes passius que de forma ininterrompuda i continuada durant més de cinc
anys, hagin participat a la Fira de l’Oli. A partir del desè any, la bonificació serà del 10%.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aplicar una bonificació del 5% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli aquells
subjectes passius que de forma ininterrompuda i continuada durant més de cinc anys han
participat a la Fira de l’Oli i que figuren a l’Annex I.
SEGON. Aplicar una bonificació del 10% en els lloguers dels estands de la Fira de l’Oli aquells
subjectes passius que de forma ininterrompuda i continuada durant més de deu anys han participat
a la Fira de l’Oli que figuren a l’Annex II.
TERCER. Donar trasllat a intervenció de fons i als beneficiaris.

f)

Aprovació, si s’escau, ajut d’urgència social
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pels Serveis socials bàsics de l’ajuntament de
Santa Bàrbara.
Vista la valoració positiva emesa per l’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, i que consta a l’expedient com Annex I, en relació a la sol·licitud presentada.
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Vista la valoració negativa emesa per l’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, i que consta a l’expedient com Annex II, en relació a la sol·licitud presentada.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social que consta
a l’expedient com Annex I, d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest
Ajuntament.
SEGON. Denegar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social que consta
a l’expedient com Annex II, d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest
Ajuntament.
TERCER. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.
g) Aprovació, si s’escau, increment de tarifes de subministrament d’aigua potable al municipi
de Santa Bàrbara
Vist l’escrit presentat per la societat SOREA, en el que exposa que és arrendatària del servei
municipal d’aigua potable.
Atenent que les tarifes del servei d’aigua vigents a l’actualitat, foren autoritzades per la Comissió
de preus de Catalunya (Exp. A-185/13) en la seva sessió de data 6 de febrer de 2014.
Atenent que la Comissió de preus de Catalunya, en aplicació del Decret 339/2001, de 18 de
desembre pel qual s’estableix un sistema simplificat de revisió de tarifes.
Vist l’estudi econòmic on es justifiquen els actuals condicionaments econòmics que concorren en
la prestació del servei i determinen la tarifa necessària per a l’equilibri econòmic de la concessió,
en el qual, a més a més, es proposa la incorporació d’una tarifa social i una tarifa de fuites.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Sol·licitar a la Comissió de preus de Catalunya l’increment de les tarifes de
subministrament d’aigua potable al municipi de Santa Bàrbara, aquest increment com a màxim
suposaria les tarifes següents:
a) Tarifes de subministrament d'aigua
6,62
€/uc/trim

Quota de servei
Preu del subministrament

(1)

General
Fins a 18 m3/uc/trim

0,3221 €/m 3

De 18 a 40 m3/uc/trim

0,9520 "

De 40 a 60 m3/uc/trim

1,2134 "

Excés de 60 m3/uc/trim

1,5678 "

Tarifa social (2)
Fins a 18 m3/uc/trim

0,1611 €/m 3

De 18 a 40 m3/uc/trim

0,9520 "

De 40 a 60 m3/uc/trim

1,2134 "

Excés de 60 m3/uc/trim

1,5678 "

Tarifa de fuites (3)
0,3221 €/m 3

Bloc únic
b) Conservació de comptadors i escomeses
Diàmetre de comptador
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De 20 mm

0,66
€/ab/mes
1,64 "

De 30 mm

2,37 "

De més de 30 mm

3,60 "

Fins a 15 mm

(1) Unitats de convivència nombroses
En el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres el volum corresponent a cada tram es podrà determinar a partir de la dotació
bàsica, incrementat en sis metres cúbics per persona addicional, sempre i quan els interessants així ho sol·licitin al concessionari del servei. Feta la petició
per gaudir d’aquesta ampliació dels trams aquesta entrarà en vigor el trimestre posterior a la sol·licitud.
(2) Tarifa social
Mentre l’Ajuntament no defineixi un altre criteri, la tarifa social s’aplicarà als abonats que gaudeixen del cànon social de l’ACA.
(3) Tarifa de fuites
S’aplicarà al consum que excedeixi de l’habitual segons mitjana del mateix període de dos anys anteriors en els supòsits en els quals es produeixi una
fuita per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a negligència del client, i sempre i quan el client acrediti que l’ha reparat aportant a l’entitat
subministradora la documentació acreditativa de la reparació de la fuita. Aquesta bonificació no es podrà aplicar a un mateix client més d’un cop en un
període de dos anys.

SEGON. Donar trasllat de la present sol·licitud a la Comissió de Preus de Catalunya.
h) Aprovació, si s’escau, aportació econòmica
Atès que durant la realització de la XXII Fira de l’Oli Novell, els Cítrics i el Comerç el Sr. Á. A. A.,
ha col·laborat en la mateixa fent l’all i oli per a l’esmorzar de germanor que es va dir a terme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 125,00 € al Sr. Á. A. A.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i als beneficiaris.
i)

Aprovació, si s’escau, contracte d’obres menor
Identificació de l’expedient: 07/2018/OB
Contractació de l’obra de substitució d’un canó de reg al camp de futbol municipal
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el obra de substitució d’un canó de reg al camp de futbol
municipal per tal de garantir el correcte funcionament del sistema de reg.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Instal·lacions Montsià, S.L.
(B43536861) de 814,00 € i 170,94 € IVA.
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments jurídics
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
PART DISPOSITIVA
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte d’obra de substitució d’un canó de reg del camp de futbol
municipal, 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: 77320000-9
El responsable del contracte serà el Sr. V. M. F., 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 814,00 €, i 170,94 € d'IVA.
Partida pressupostària: 0-342-2120007
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.
j)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 40/2018/SU
Contractació del subministrament de material d’oficina i papereria
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de material d’oficina i papereria per
tal de que es puguin dur a terme les tasques administratives a les diferents oficines de
l’Ajuntament.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de:

9

Ajuntament de
Santa Bàrbara

 LYRECO ESPAÑA, S.A.U. (ESA79206223): 860,85 € + 180,78 € IVA
 COMERCIAL REUS ATRE, S.L. (B43391259): 642,31 € + 134,89 € 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 d’oficina amb les mercantils
Lyreco España, S.A.U. i Comercial Reus Atre, 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: 30192000-1
El responsable del contracte serà el Sr. Alfred Blanch Farnós.
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 1.503,16 €, i 315,67 € d'IVA.
Partida pressupostària: 0-920-2200000
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:

L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.

El codi DIR3: L01431384.

L'òrgan comptable: oficina comptable.

Destinatari: òrgan de gestió.
 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat
els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència
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i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
k)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 41/2018/SU
Contractació de subministrament de productes de neteja
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de productes de neteja per a garantir
el correcte manteniment dels edificis municipals.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Argaex Piramide 2006, S.L.
(B99099095) de 1.607,94 € i 337,67 € 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 productes de neteja amb la mercantil
Argaex Piramide 2006, 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: 39830000-9
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic 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 1.607,94 €, i 337,67 € d'IVA.
Partida pressupostària: 0-920-2211000
No es preveu la revisió de preus 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.
l)

Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 42/2018/SU
Contractació de senyals per al Carrer Aire
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de senyals i plaques de número per
al Carrer Aire.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Projectes i instal·lacions d’espais
urbans, S.L. (B55532782) de 1.033,72 € + 217,08 € 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 senyals i plaques de número per al Carrer
Aire amb la mercantil Projectes i instal·lacions d’espais urbans, S.L. (B55532782), 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: 34928471-0
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 1.033,72 €, i 217,08 € d'IVA.
Partida pressupostària: 0-1532-6190014
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.
m) Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 43/2018/SU
Contractació del subministrament d’ordinadors
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’ordinadors tipus “all in one” per tal
de renovar els existents i adquirir-ne de nous.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil M&C Systemebre, S.L.
(B43644103) de 14.982,05 € i 3.146,24 € d’IVA.
1.3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments jurídics
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- 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’ordinadors tipus “all in one” amb la mercantil
M&C Systemebre, S.L. (B43644103), 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: 30213300-8
El responsable del contracte serà el Sra. M. F., 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 14.982,05 €, i 3.146,24 € d'IVA.
Partida pressupostària: 0-920-6260000
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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n) Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 44/2018/SU
Contractació de subministrament de material informàtic
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament de material informàtic per tal de
renovar l’existent i adquirir-ne de nou.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Solucions tecnològiques ESMAR,
S.L. (B55730741) de 3.989,40 € i 837,77 € 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/servei/obra, 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: 30200000-1
El responsable del contracte serà el Sra. M. F. R..
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 3.989,40 €, i 837,77 € d'IVA.
Partida pressupostària: 0-920-6260000
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

15

Ajuntament de
Santa Bàrbara

l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència
i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
o) Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 45/2018/SU
Contractació de subministrament d’ordinadors portàtils
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’ordinadors portàtils per tal de
renovar els existents i adquirir-ne de nous.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de M. A. C. L. (47858****) de 3.689,35 € i 774,76
€ 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’ordinadors portàtils amb M. A. C. L.
(47858****), 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: 30213100-6
El responsable del contracte serà el Sra. M. F. R.
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 3.689,35 €, i 774,76 € d'IVA.
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 Partida pressupostària: 0-920-6260000
 No es preveu la revisió de preus del contracte.
 El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de

conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:

L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.

El codi DIR3: L01431384.

L'òrgan comptable: oficina comptable.

Destinatari: òrgan de gestió.
 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat
els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència
i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
p) Aprovació, si s’escau, contracte de subministrament menor
Identificació de l’expedient: 46/2018/SU
Contractació del subministrament d’arbres
Fets
1.1Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’arbres per tal de situar-los al Carrer
Sant Rafael.
1.2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Dalmau Panisello e hijos, S.L.
(B12292314) de 720,00 € + 72,00 € 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.
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Ajuntament de
Santa Bàrbara

PART DISPOSITIVA

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament d’arbres amb la mercantil Dalmau Panisello e
hijos, S.L. (B12292314), 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: 03452000-3
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 720,00 €, i 72,00 € d'IVA.
Partida pressupostària: 0-1532-6190012
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.
9.

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