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ACORDS
Aprovació acta sessió anterior 24-01-2019
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat.

Aprovació llicències d'obra
2. M. CINTA ARASA MIRALLES
Per unanimitat.

Vist l’informe favorable emès del Tècnic Municipal i d'acord amb la normativa
urbanística, la Junta de Govern Local acorda la concessió, i liquidació de la taxa per
llicències urbanístiques i l'ICIO corresponent llicència d’obres majors i que consta a
l'expedient

Aprovació llicències comptadors d'aigua potable
3. ZAIRA PORRES GONZALEZ
Per unanimitat.

Vista la sol·licitud formulada per Zaira Porres Gonzalez per efectuar els DRETS DE
CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble que consta a l'expedient, zona
qualificada com a urbana.
Li correspon el pagament de 67,14 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta llicència.
La Junta de Govern Local atorga en favor del sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se
de posar en contacte amb l’empresa SOREA per a que dugui a terme la connexió i l’instal·li

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:43

el comptador d’aigua, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal i que literalment es
transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada per Zaira Porres Gonzalez per efectuar els DRETS DE
CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble que consta a l'expedient el
tècnic que subscriu emet el següent INFORME:
Si per a disposar el comptador es necessari realitzar un tram d’escomesa al vial o camí, es
deurà sol·licitar el permís previ de connexió.
Si el solar, edifici o parcel·la, ja disposa d’escomesa general, no hi ha impediments.
Tots els treballs deuran ésser autoritzats i supervisats per l’empresa SOREA.
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En el compliment d’aquests requisits es possible la concessió de l’autorització sol·licitada.
Havent de complir les següents CONDICIONS:
1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari, dins dels beneficis, que
concedeixi el reglament d’aigües.
2. Llevat que l’Ajuntament exigeixi un diàmetre superior, la canonada serà com a mínim
d’un diàmetre de 6 mm.
3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de
sol·licitar les alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub de “fibrociment des de la xarxa
general fins el mur de la façana.
5. Immediatament a l’entrada de la finca, deurà construir un buit en la paret o una
caseta, amb dimensions mínimes de 40 cm., d’alçada i de 20 cm., de profunditat,
on s’instal·larà el comptador i una clau de pas. Deurà situar-se en un lloc de fàcil
accés, bona il·luminació i a una alçada mínima de 60 cm., i màxima de 120 cm.
6. La canonada i altres complements que s’autoritza a construir, passaran
automàticament a ser propietat municipal incorporant-se a la xarxa, per estendre-la a
futurs usuaris, entenent-se atorgades totes les autoritzacions a l’efecte. Si la extensió
de la xarxa d’aigua té que discorre per finques d’altres particulars, aquesta
autorització de connexió, no tindrà validesa fins que el sol·licitant hagi obtingut dels
propietaris afectats, l’autorització o servitud de pas de la xarxa d’aigua al llarg de les
seves finques.”
La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudicis a tercers i dins de les
limitacions i condicionaments del Reglament Municipal d’aigües.

Peticions vàries
4. PRESIDENTA DE L'AMPA DE L'ESCOLA JAUME BALMES
Per unanimitat.

Vista la petició presentada per la Presidenta de l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes, en la
que exposa que durant els mesos de novembre i desembre han organitzat activitats
extraescolars per als xiquets i xiquetes procedents de la valoració de Serveis Socials, per la
qual cosa sol·licita un ajut econòmic per a fer front als costos del servei d’extraescolars.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Fer una aportació econòmica per fer front als costos del servei d’extraescolars
oferts per l’AMPA, per un import de 318,80 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a LA Presidenta de l’AMPA de l’Escola Jaume
Balmes i a intervenció de fons.
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Assumptes diversos
5. AUTORITZAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR PER ALS USUARIS DEL
CENTRE OCUPACIONAL D’APASA EXISTENT AL CENTRE DE DIA.
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Per unanimitat.

Atenent que l'Associació de Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament de la Comarca del Montsià (APASA) està interessat en que l’empresa
Serveis de Geriatria Alfacs, SL (VIMA) els hi presti el servei de menjador per als usuaris del
centre ocupacional en el menjador del Centre de dia de Santa Bàrbara.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 d’abril de 2015, acordà
adjudicar a l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL (VIMA), el contracte per a la gestió del
servei públic de Centre de dia a Santa Bàrbara.
Atès que la direcció del Centre Vima està en disposició de col·laborar amb aquest
Ajuntament i amb l'Associació de Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament de la Comarca del Montsià (APASA), per tal de facilitar al màxim als
usuaris del centre ocupacional.
Vist que d’acord amb l’article 32 del plec de clàusules que van regir la contractació de la
gestió del servei públic de centre de dia a Santa Bàrbara, la concessionària té dret a
gestionar mitjançant un contracte amb un tercer, els serveis que poguessin proposar-se i no
fossin incompatibles amb les activitats de la instal·lació, prèvia autorització per part de l’
Ajuntament.
En aquest cas i d’acord amb el mateix article quan la concessionària en l’exercici dels seus
drets estableixi relacions contractuals amb tercers, aquestes s’executaran amb plena
indemnitat per a l’Ajuntament, de tal manera que els terminis dels contractes no s’estendran
més enllà dels terminis de la concessió els danys i perjudicis que se’n derivin no generaran
cap tipus de responsabilitat per a l’Ajuntament i s’observaran les obligacions normatives
aplicables en cada àmbit que corresponguin.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Autoritzar la prestació del servei de menjador per als usuaris del centre
ocupacional d’APASA existent al Centre de dia,, d’acord amb l’article 32 del plec de
clàusules que van regir la contractació de la gestió del servei públic de centre de dia a
Santa Bàrbara en el que afecta als punts abans esmentats.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del contracte per a la gestió del
servei públic de Centre de dia a Santa Bàrbara, Serveis de Geriatria Alfacs, SL i
a
l'Associació de Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament de la Comarca del Montsià (APASA).

6. EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA BUILDINGCENTER, SAU
Per unanimitat.

Vista la petició presentada per la mercantil BUILDINCENTER, 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 Sant Cristòfol núm. 1, Esc. E, baixos 4a. (Ref. Cadastral
8901101BF8180B0097TG).
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Urbana situada al carrer Jaume Balmes (pàrquing - 4) (Ref. Cadastral
8901101BF8180B0005OL).
Urbana situada al carrer Àfrica núm. 106 (Ref. Cadastral 8805553BF8180D0001FP).
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 dels immobles.
Atès que en data 17 de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictat sentència
per la qual determina que no es pot exigir l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana quan no s’ha produït un increment de valor des del
moment de l’adquisició de l’immoble (SSTC 26/2017, FJ 7; i 37/2017, FJ 5). I en
conseqüència declara nuls les articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la
transmissió de les finques urbanes abans esmentadaes, per no correspondre la
liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït un increment
de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.
SEGON. Donar trasllat a la peticionària i al departament de Plusvàlues.

7. EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA DIAGONAL COMPANY SERVICES &
SOLUTIONS, SL
Per unanimitat.

Vista la petició presentada per la mercantil Diagonal Company Services & Solutions,
SL, SL, 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:
Procedents d’UNNIM SAD para la Gestión de Activos, SA:
Urbana situada al carrer Doctor Cid i Torta núm. 9-11 baixos D (Ref. Cadastral
8503107BF8180D0021MQ.
Urbana situada al carrer Doctor Cid i Torta núm. 9-11, 1r. D (Ref. Cadastral
8503107BF8180D0025RT).
Urbana situada al carrer Hereu núm. 113 (Ref. Cadastral 8705203BF8180F0016YJ).
Procedents d’ARRAHONA IMMO, SLU:
Urbana situada al carrer Doctor Cid i Torta núm. 9-11 baixos B
8503107BF8180D009QW.
Urbana situada al carrer Doctor Cid i Torta núm. 9-11 baixos A
8503107BF8180D0018MQ.
Urbana situada al carrer Doctor Cid i Torta núm. 9-11, 2n., A
8503107BF8180D0027YU.
Urbana situada al carrer Doctor Cid i Torta núm. 9-11, 1r., B
8503107BF8180D0023WE.
Urbana situada al carrer Doctor Cid i Torta núm. 9-11, 1r. A
8503107BF8180D0022QW.
Procedents del BBVA:
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Urbana situada al carrer Lluna núm. 41 (Ref. Cadastral 8005908BF8180E0006DQ.
Urbana situada al carrer Doctor Cid i Torta núm. 9-11, 1baixos 3a. (Ref. Cadastral
8503107BF8180D0020XM.
Urbana situada al carrer Pagesia núm. 9, 2n. B (Ref. Cadastral
8302603BF8180DA0005IP.
Urbana situada al carrer del Teatre núm. 18 (Ref. Cadastral
8106526BF8180E0001TL.
Urbana situada al passeig de les Escoles núm. 40 Esc. B 1r., 2a., B. A (Ref.
Cadastral 8705201BF8180F0016AJ.
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 dels immobles.
Atès que en data 17 de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictat sentència
per la qual determina que no es pot exigir l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana quan no s’ha produït un increment de valor des del
moment de l’adquisició de l’immoble (SSTC 26/2017, FJ 7; i 37/2017, FJ 5). I en
conseqüència declara nuls les articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la
transmissió de les finques urbanes abans esmentadaes, per no correspondre la
liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït un increment
de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.
SEGON. Donar trasllat a la peticionària i al departament de Plusvàlues.

8. SERVEI DE VERIFICACIÓ ANUAL DE LES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS DE
L'ESCOLA JAUME BALMES I DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT
Per unanimitat.

Atesa la necessitat de dur a terme el servei de verificació anual de les instal·lacions de
parallamps ubicades a l’Escola Jaume Balmes i a l’Ajuntament, d’acord amb la
Normativa UNE 21 186:2011, UNE-EN 62.305, Codi Tècnic de l’Edificació SUA08,
Reglament de Baixa Tensió BT-18, i de mínima seguretat.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. La Contractació del servei de verificació anual de les instal·lacions de
parallamps de l’Escola Jaume Balmes i de l’Ajuntament, amb l’empresa QUIBAC, SL
per un import anual de 293,82 € IVA no inclòs.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa QUIBAC, SL.

9. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L'OBRA "ARRANJAMENT DEL CARRER
MOSSÈN JOAN BAPTISTA SALES"
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:43

Vista la Certificació núm. 1 “Arranjament del carrer Mossèn Joan Baptista Sales”,
presentada per la direcció de l’obra, per un import de cinquanta-tres mil tres-cents norantanou euros amb noranta cèntims (53.399,90 €), i un cop fetes les comprovacions per part
dels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament del carrer Mossèn Joan
Baptista Sales”, per un import de 53.399,90 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Regimovi, SL.

10. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE L'OBRA "ARRANJAMENT DEL CARRER
SANT RAFAEL I ANNEXOS"
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Per unanimitat.

Vista la Certificació núm. 4 de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i annexos”,
presentada per la direcció de l’obra, per un import de setanta-dos mil cinc-cents vint-i-sis
euros amb vuitanta-nou cèntims (72.526,89 €), i un cop fetes les comprovacions per part
dels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i
annexos”, per un import de 72.526,89 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària excavacions Vives Anguera, SL i
a intervenció de fons.

11. APROVACIÓ ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE L'OBRA "ARRANJAMENT
DEL CARRER HOSTAL DELS FRARES"
Per unanimitat.

Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i annexos”,
que incorpora els preus contradictoris números PC001, PC002, PC003, PC004, PC005,
PC006, PC007, PC008, PC009, PC010, PC011, PC012, PC013 i PC014, degudament
signada pel tècnic director de l’obra i l’empresa adjudicatària Excavacions Vives Anguera,
SL
La Junta de Govern Local 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 Excavacions Vives Anguera, SL.

Aprovació contractacions
12. 2019/05/OB - RECONSTRUCCIÓ PAVIMENT
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de reconstrucció del paviment del C/Victòria i
C/Velàzquez per tal de garantir el correcte estat de la via.
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2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Montserrat To y Sánchez, S.
L. (B43360247) de 2.072,00 € i 435,12 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments de dret
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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.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte d' obra de reconstrucció del paviment amb la mercantil
Montserrat To y Sánchez, 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: 45233252-0
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 2.072,00 €, i 435,12 € d'IVA.
Partida pressupostària: 1532 2190001
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.
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SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
13. 2019/06/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ARRANJAMENT CAMÍ DE MITAN
PLANA)
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No tractat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra d'arranjament del camí de Mitan Plana amb
subministrament i aplicació de formigó, per tal de reparar el camí deprès dels aiguats dels
mesos d'octubre i novembre de 2018.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Transformacions agrícoles
Martí, S.L. (B43480847) de 2.680,00 € i 562,80 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments de dret
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.
En conseqüència, NO S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte d'obra d'arranjamrent del Camí de Mitan Plana amb la
mercantil Transformacions Agrícoles Martí, 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: 45233140-2
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 2.680,00 €, i 562,80 € d'IVA.
Partida pressupostària: 454 2190002
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:43

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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 397D495AE9D443AF8DFEA7B31D80C78A i data d'emissió 20/02/2019 a les 11:11:33

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.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
14. 2019/07/OB - ARRANJAMENT ROTONDA
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el l'obra d'arranjament consistent en moldejar i
reforçar l'escultura situada a la rotonda ubicada al Passeig de la Generalitat
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Vallés Moreno, C.B.
(E55563902) de 550,00 € i 115,50 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments de dret
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.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte d'obra d'arranjament de l'escultura ubicada a la rotonda
situada al Passeig de la Generalitat, 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:43

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 397D495AE9D443AF8DFEA7B31D80C78A i data d'emissió 20/02/2019 a les 11:11:33

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 45259000-7
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 550,00 €, i 115,50 € d'IVA.
Partida pressupostària: 1532 2190001
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.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
15. 2019/08/OB - INSTAL·LACIÓ BARANES
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra d'instal·lació de baranes al C/ Rentadors i al
C/ Sant Ramon
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Vallés Moreno, C.B.
(E55563902) de 960,00 € i 201,60 € d'IVA.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:43

3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments de dret
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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 397D495AE9D443AF8DFEA7B31D80C78A i data d'emissió 20/02/2019 a les 11:11:33

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte d'obra d'instal·lació de baranes al C/Rentadors i al C/ Sant
Ramon, 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: 45233280-5
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 960,00 €, i 201,60 € d'IVA.
Partida pressupostària:
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:43

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
16. 2019/03/SE - CANAL TERRES DE L'EBRE
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cobertura informativa dels diferents
actes que s'organitzen des de l'Ajuntament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 397D495AE9D443AF8DFEA7B31D80C78A i data d'emissió 20/02/2019 a les 11:11:33

2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Ebre Digital, S.L.
(B55606925) de 4.800,00 € i 1.008,00 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments de dret
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.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de cobertura informativa amb la mercantil Ebre
Digital, 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: 78341000-6
El responsable del contracte serà el Sr. Adrián Batiste Cuartero.
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 4.800,00 €, i 1.008,00 € d'IVA.
Partida pressupostària: 338 2260201
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:43

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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 397D495AE9D443AF8DFEA7B31D80C78A i data d'emissió 20/02/2019 a les 11:11:33

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.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
17. 2019/06/SE - MANTENIMENT HIGIÈNIC - SANITARI
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de manteniment higiènic-sanitari del
Pavelló d'esports municipal i del Camp de futbol base municipal per tal de dur a terme les
tasques de prevenció de legionel·losis necessàries.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de ALSOCASALS INSTAL·LACIONS, S.L.
(B43831593) de 2.477,20 € i 520,22 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments de dret
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.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei manteniment higiènic-sanitari del Pavelló
d'esports municipal i del Camp de futbol base municipal per tal de dur a terme les tasques
de prevenció de legionel·losis necessàries amb la mercantil Alsocasals Instal·lacions, S.L.,
vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:43

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 397D495AE9D443AF8DFEA7B31D80C78A i data d'emissió 20/02/2019 a les 11:11:33

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: 90920000-2
El responsable del contracte serà el Sra. Laia Pla Coto.
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 2.477,20 €, i 520,22 € d'IVA.
Partida pressupostària: 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.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
18. 2019/07/SE - L'ESTEL
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de publicitat per tal de promocionar la
celebració de les Festes de Sant Gregori (publicació de mitja pàgina) i Festes Majors
(publicació d'un quart de pàgina).

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:43

2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Josep Piñol Curto (47824305Z) de
700,00 € i 147,00 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments de dret

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 397D495AE9D443AF8DFEA7B31D80C78A i data d'emissió 20/02/2019 a les 11:11:33

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.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de publicitat amb Josep Piñol Curto, 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: 78341000-6
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà.
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 700,00 €, i 147,00 € d'IVA.
Partida pressupostària: 920 2260200
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
19. 2019/03/SU - CARRO NETEJA
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Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'un carro de neteja per tal de
dur a terme la neteja dels espais públics.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Casnet 96, S.L.
(B12428231) de 657,60 € i 138,10 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments de dret
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.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament d'un carro de neteja per tal de dur a
terme la neteja dels espais públics amb la mercantil Casnet 96, 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: 39224340-3
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías.
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 657,60 €, i 138,10 € d'IVA.
Partida pressupostària: 150 6230000
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:43

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.
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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.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
20. 2019/04/SU - SENYALS C/JOAN ROIG I TORRES
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de senyals per al C/ Joan Roig
i Torres per tal de garantir la seguretat vial.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Vives Anguera, S.L.
(B43393222) de 1.192,47 € i 250,42 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments de dret
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.
En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Executar el contracte de subministrament de senyals per al C/ Joan Roig i Torres
amb la mercantil Vives Anguera, S.L., vist que no s'han vulnerat les regles de contractació
alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant
els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 34928471-0
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías.
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 1.192,47 €, i 250,42 € d'IVA.
Partida pressupostària: 1532 2190001
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.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
21. CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:43

Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de paper consistent
en:
48 (240 paquets) de DINA4 DISCOVERY
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De conformitat amb l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens
locals de Catalunya (Exp. 2018.03) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local a l’empresa Lyreco España, S.A.
Atenent que l’Ajuntament de Santa Bàrbara es troba adherit al Sistema d’adquisició
centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
La Junta de GOvern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació dels subministraments indicats amb Lyreco España SA
segons l’oferta adjudicada en l’Acord marc abans esmentat, per un import total de 818,93 €,
amb el següent detall:
48 caixes (240 paquets) de DINA4 DISCOVERY: 676,80 € i 142,13 € d’IVA.
SEGON. Comunicar el present acord a la interessada i Intervenció.

Aprovació convenis de col·laboració
22. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I
ELS AJUNTAMENTS DEL MONTSIÀ PER A L'EXECUCIÓ DEL PLA ANUAL DE LA
CONVOCATÒRIA TREBALL A LES 7 COMARQUES.
Per unanimitat.

El Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu moment va seleccionar 7 comarques
catalanes caracteritzades per tenir un menor dinamisme econòmic o especialment
despoblades del territori català i que són l’Anoia, el Baix Ebre, El Montsià, el Pallars Jussà,
la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.
El Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri territorial i social
de les comarques catalanes, va considerar oportú donar suport a les entitats locals d’
aquestes 7 comarques mitjançant el finançament d’un conjunt d’accions en l’àmbit de l’
ocupació i el desenvolupament local en el marc del Projecte “Treball a les 7 Comarques”.
El Consell Comarcal del Montsià, conjuntament amb la resta d’entitats locals del Montsià i
en la cooperació d’agents socials, econòmics i educatius del territori, impulsen des de l’any
2011 el projecte en el marc de la convocatòria del SOC “Treball a les 7 Comarques”.
En data 16 de març de 2016, es va signar l’Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica
i l’Ocupació del Montsià, per part de les persones representants dels ajuntaments, el
Consell Comarcal del Montsià, empreses i comunitat educativa del territori on, entre altres,
es comprometin a impulsar estratègies de desenvolupament econòmic i social que millorin
les condicions de vida dels nostres ciutadans, i afavoreixin la formació i l’ocupació de
qualitat per aconseguir la reactivació socioeconòmica del territori.
En data 28 de setembre de 2018, el Consell Comarcal del Montsià, va presentar una
sol·licitud al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a finançar el “Pla d’execució anual.
Treball a les 7 Comarques. Comarca del Montsià”, d’acord amb la Resolució TSF 1868
/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió
de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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En data 23 de novembre de 2018, mitjançant resolució que s’adjunta com a annex en el
present conveni, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya resol a favor del Consell
Comarcal del Montsià una subvenció de 394.499,37 euros destinada a finançar el “Pla d’
execució anual. Treball a les 7 Comarques. Comarca del Montsià.
Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en participar
en el projecte pels beneficis que pot comportar per a les persones del municipi en situació d’
atur.
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 adopta els següents ACORDS
PRIMER. Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i els
ajuntaments del Montsià per a l’execució del pla anual de la Convocatòria Treball a les 7
Comarques.
SEGON. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Montsià i a l’Àrea d’Intervenció

23. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA I
L'AMPA DE L'ESCOLA JAUME BALMES SOBRE ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS.
Per unanimitat.

Atès que l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes promou accions i serveis extraescolars que
actuen directament sobre la formació i l’esbarjo dels xiquets i xiquetes que assisteixen a l’
escola
Atès que l’Ajuntament de Santa Bàrbara està interessat que els xiquets i xiquetes
procedents de la valoració de Serveis Socials participin en aquestes activitats extraescolars.
Vist el conveni de col·laboració a signar entre aquest Ajuntament i l’AMPA de l’Escola
Jaume Balmes, per tal que duguin a terme activitats extraescolars.
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 adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i l’AMPA
de l’Escola Jaume Balmes, sobre l’organització d’activitats extraescolars durant el període
de gener a desembre de 2019 havent de satisfer l’Ajuntament de Santa Bàrbara a l’AMPA
2.000,00 €.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
conveni aprovat.
TERCER. Donar trasllat del present acord a L’AMPA de l’escola Jaume Balmes i a
intervenció de fons.

Torn obert de paraula
24. NO N'HI HA.

Secretari acctal.
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