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ACORDS
Aprovació acta sessió anterior 10/01/2019
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Per unanimitat.

Atorgament llicències d'obra
2. AVIFOOD, S.L.
Per unanimitat.

Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local aprova la
concessió, i liquidació del tribut corresponent de la següent llicència d’obres a:
Avifood, S.L.

Aprovació llicències comptadors d'aigua potable
3. JOSÉ LUÍS MURIA CASTELLS
Per unanimitat.
Vista la sol·licitud formulada per José Luís Muria Castells, 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
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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 José Luís Muria Castells, 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.

4. ANTONIO FERNÁNDEZ RUIZ
Per unanimitat.
Vista la sol·licitud formulada per Antonio Fernandez Ruiz, 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.
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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
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 per Antonio Fernandez Ruiz, 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.
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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.

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.

Aprovació relació de plusvàlues
5. APROVACIÓ RELACIÓ PLUSVÀLUES
Per unanimitat.

Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al
tercer trimestre de l’any 2018, la Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
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PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 2.610,82 €.
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 714,74 €.
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació
aprovada.

Peticions vàries
6. PRESIDENT DE LA PENYA AMICS DELS CAVALLS
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Per unanimitat.

Vista la petició presentada pel President de la Penya Amics dels Cavalls, en la que
exposa que a l’igual que anys anteriors durant el cap de setmana de la realització de la
XXII Fira de l’Oli novell, dels cítrics i del comerç, l’associació va col·laborar amb la
realització de l’activitat firal “Passejada en carro i cavalls, visitant la Casa Museu del
Pagès i el Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana”, per la qual cosa sol·licita un ajut
econòmic per ajudar a fer front a les despeses que l’organització de l’activitat abans
esmentada han comportat.
Al mateix temps també exposa que amb motiu de l’organització de la festivitat de Sant
Antoni amb la sortida dels carruatges i els cavalls de muntura pels carrers del poble,
sol·licita una bestreta de la subvenció corresponent a l’any 2019.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Abonar l’import de 369,35 € en concepte de col·laboració en les despeses
ocasionades com a conseqüència de la realització de l’activitat firal abans esmentada.
SEGON. Concedir una bestreta per un import de 300 €, a compte de la subvenció del
2019.
TERCER. Donar trasllat del present acord al President de la Penya Amics dels Cavalls i
a intervenció de fons.

7. PRESIDENT DEL CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Per unanimitat.

Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que
sol·licita una bestreta de la subvenció corresponent a l’any 2019.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Concedir una bestreta per un import de 3.000 €, a compte de la subvenció del
2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara
i a intervenció de fons.

8. JOSEFA PLA SEGURA
Per unanimitat.
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Atesa la petició presentada per la Sra. Josefa Pla Segura, en la que sol·licita el canvi
de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 855, que actualment figura a nom de la
Sra. Josefa Segura Monllau, a favor de la Sra. Rebeca Estrada Pla, per defunció de la
titular i per renúncia de la peticionària i l’altre hereu de l’actual titular, i l’expedició de
nou títol.
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, acorda:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 855 a favor de
la Sra. Rebeca Estrada Pla, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes
corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
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Assumptes diversos
9. APROVACIÓ SOL·LICITUD DE LA TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A
PERSONES AMB DISMINUCIÓ
Per unanimitat.

Vist l’escrit presentat per la Sra. Margarita P. Queralt Pla, en la que sol·licita l’aprovació
de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Un cop comprovada la documentació aportada, la Junta de Govern Local adopta els
següents acords:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de
Margarita P. Queralt Pla.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

10. EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
Per unanimitat.

Vista la petició presentada per la mercantil FERMACUATRO, 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:
Urbana situada al carrer Pagesia núm. 41.
Urbana situada al carrer Lluna núm. 21-23.
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.
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11. EXCEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
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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, 1r. 2a.
Urbana situada al carrer Jaume Balmes (pàrquing -1 porta 22).
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.

12. SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Per unanimitat.

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

13. APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS A ENTITATS MUNICIPALS
Per unanimitat.
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Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les Bases Específiques reguladores per a la
concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la
realització de programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes
populars i tradicionals.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del
present acord.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment es Bases Específiques reguladores per a la concessió de
subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la realització de
programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i
tradicionals, que figuren incloses a l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de vint dies, als
efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en
el Butlletí oficial de la Província i a l’e-tauler de la Corporació.

14. APROVACIÓ AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL
Per unanimitat.

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.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència
social, d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest
Ajuntament.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest
Ajuntament i a intervenció de fons.

Aprovació contractacions
15. CONTRACTE ARRENDAMENT ESTACIÓ BASE DE TELECOMUNICACIONS
Per unanimitat.

Que amb data 26 de març de 1998, TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. i l’
AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA van subscriure un contracte d’arrendament per a la
instal·lació d’una Estació Base de telefonia mòbil, a una parcel·la de propietat municipal d’
aproximadament de 60m2 ubicada a la parcel·la 91 del Polígon 11 de Santa Bàrbara.
Que amb data 16 de febrer de 2016 es va produir la inscripció de l’escriptura d’escissió al
Registre Mercantil de Madrid mitjançant la qual TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.
va escindir una de les seves branques d’activitat consistent en l’explotació d’
infraestructures de telecomunicacions a favor de la societat TELXIUS TORRES ESPAÑA S.
L.U., adquirint aquesta última, en bloc i per successió universal, tots els drets i obligacions
derivades de dita branca d’aquesta activitat escindida i, en conseqüència, subrogant-se en
la posició ostentada fins llavors per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. als Contractes
d’Arrendament per a la instal·lació i construcció d’Estacions Base de Telecomunicacions.
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Havent vençut el contracte esmentat, essent voluntat d’ambdues parts de subscriure un
nou contracte d‘arrendament,
Vist que l’article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
estableix que aquest tindrà la consideració de contracte privat,
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S'aprova
PRMER. La signatura del contracte d’arrendament de la parcela 91, del Polígono 11 de
Santa Bárbara (Montsià) per una durada de 10 anys, prorrogables per períodes de 5 anys
fins a un màxim de 10 anys i havent de satisfer una renda de 4.604,92 més IVA i increment
de l’IPC anual.
SEGON: Donar trasllat del present acord a TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L.U.

16. CONTRACTE ADHESIÓ SUBMINISTRAMENT DE PAPER (ACM)
Per unanimitat.

PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA D’ADHESIÓ AL
CONTRACTE DERIVAT NÚM 2018.03-D1 DE 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, SA.
ANTECEDENTS
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2018, va
acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2018.03) a les empreses seleccionades següents: CANON
ESPAÑA S.A.U, SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A i LYRECO ESPAÑA S.A.
2.- En data 7 de novembre de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses CANON ESPAÑA S.A.U,
LYRECO ESPAÑA S.A i SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A.
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 74/2018, de data 15 de novembre, es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, mitjançant oferta presentada en Sobre digital (expedient 2018.03.D1)
4.- En data 29 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar el contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament de
paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en
sobre digital (expedient 2018.03-D.1) a l’empresa LYRECO ESPAÑA S.A, formalitzant-se el
corresponent contracte, en data 9 de gener de 2019, i essent, en conseqüència plenament
executiu.
5.- Que l’Ajuntament de Santa Bàrbara en data 31 de desembre de 2012 es va adherir al
sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
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Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP
en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.
Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc,
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord
marc del subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats
per la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i publicats al perfil de
contractant de l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del
subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar
mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de data 15 de
novembre i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local:
ACORDA
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Santa Bàrbara al contracte basat (Exp. 2018.03D1) en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2018.03), regit pels plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats per la Resolució
de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i publicats al perfil de contractant de l’entitat i
pel plec de clàusules administratives particulars que regeix els contractes basats en l’
anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de data 15 de juliol novembre
i publicat al perfil de contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, comptadors a
partir de la data de formalització del present contracte. Aquest període podrà ésser
prorrogat per tres períodes més de dotze mesos addicionals, essent el seu límit, vigència
inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim. L’adhesió a aquest acord permet
la realització d’encàrrecs directes d’acord amb el contracte basat.
Segon.- Aprovar la contractació de paper d’impressió i la corresponent autorització de
despesa amb número d’operació comptable: núm. 2019000003
Tercer.- Notificar aquest acord a Lyreco España SA, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper (Ctra. de l’Hospitalet, 147149 Edifici Paris D, 08940, Cornellà de Llobregat), així com al Consorci Català pel
Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu
electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’ACM (preferentment per correu electrònic a
centraldecompres@acm.cat o per correu postal a Carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona).

17. 2019/02/SU - MARCADOR ELECTRÒNIC PER AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL.
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'un marcador electrònic de
LED de 200x80 cm per al camp de futbol municipal.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SPORTS FEVI, S.L. de
3.627,58 €
CIF: B43411602
Plaça Joaquim Bau, 1 - 43500 (Tortosa)
fevi@fevisports.com - 977 50 15 51
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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, 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: 31711200-5
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch, regidor d'Esports.
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 2.998,00 €, i 629,58 € 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.
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.
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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. 2019/01/OB - ASCENSOR SMARTCENTRE
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Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de substitució de l'ascenor ubicat a
l'Smartcentre per tal de garantir l'accés a l'edifici a les persones amb mobilitat reduïda.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ORONA, S. COOP.
(F20025318) de 22.657,83 € i 4.758,14 € 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 de substitució de l'ascensor ubicat a l'Smartcentre
amb la mercantil ORONA, S.COOP., 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: 45313100-5
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 6 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 22.657,83 €, i 4.758,14 € d'IVA.
Partida pressupostària: 330 - 6320006
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.
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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
19. 2019/02/OB - VORERA C/ MOSSÈN MANYÀ
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de construcció de la vorera del carrer
Mossèn Manyà, per tal de garantir l'accessibilitat dels vianants.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Blavur T.E.O.P., S.L.
(B55585897) de 2.239,89 i 470,38 € 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 de construcció de la vorera del carrer Mossèn Manyà
per tal de garantir l'accessibilitat dels vianants amb la mercantil Blavur T.E.O.P., S.L., vist
que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que
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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: 45233340-4
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 2.239,89 €, i 470,38 € 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
20. 2019/03/OB - TANCA CARRER MOSSÈN MANYÀ
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra d'instal·lació d'una tanca al carrer Mossèn
Manyà per tal de garantir la seguretat dels vianants.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Vallés Moreno, C.B.
(E55563902) de 3.500,00 € i 735,00 € 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 d'insta·lació d'una tanca al carrer Mossèn Manyà
amb la mercantil Vallés Moreno, C.B., 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: 34928200-0
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 3.500,00 €, i 735,00 € 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.
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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
21. 2019/04/OB - OBRA D'INSTAL·LACIÓ D'ALARMA DE FUMS A L'ESCOLA JAUME
BALMES
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Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra d'instal·lació d'alarma de fums a l'escola
Jaume Balmes per tal de garantir la seguretat en cas d'un possible incendi.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Nemea sistemes contra
incendis, S.L. (B43788942) de 1.291,06 € i 271,12 € 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'instal·lació d'alarma de fums a l'escola Jaume
Balmes, 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: 45312100-8
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 1.291,06 €, i 271,12 € d'IVA.
Partida pressupostària: 323 2120004
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 10:10:41

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 FF6336D1071B4102A0EC7C7A493E2CC3 i data d'emissió 20/02/2019 a les 11:10:24

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
22. 2019/02/SE - PINTURA ESCOLA DE MÚSICA
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de pintura de l'escola de música
municipal Germans Arasa "Los Flarets" com a conseqüència de l'incendi patit el passat 30
de desembre de 2018, per tal de retorar l'edifici al seu estat habitual i continuar amb les
activitats que s'hi desenvolupen.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Ricardo Marin Rojo (52608502G) de
1122,88 €.
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/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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:41
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L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 45442110-1
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 928,00 €, i 194,88 € d'IVA.
Partida pressupostària: 326 - 2120009
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
23. 2019/04/SE - DIARI MÉS EBRE
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cobertura informativa i repartiment de
200 diaris setmanals, per tal de donar difusió al Diari Més Ebre de les activitats que es
realitzin des de l'Ajuntament de Santa Bàrbara.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Limícola, S.L. (B43808294)
de 1.500,00 € i 315,00 € d'IVA.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:41

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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de cobertura informativa amb la mercantil
Limícola, 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 1 any a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.500,00 €, i 315,00 € 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.
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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:41

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
24. 2019/05/SE - CANAL 21
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cobertura informativa per tal de
promoure les activitats pròpies de l'Ajuntament, en l'àmbit del turisme, la cultura, el lleure i
l'esport, així com els diferents certamens firals i convencions que aquest pugui organitzar al
municipi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Televisió Teveon Ebre, S.L.
(B43996941) de 3.000,00 € i 630,00 € 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
Televisió Teveon Ebre, 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 1 any a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 3.000,00 €, i 630,00 € 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.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:41

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.

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 FF6336D1071B4102A0EC7C7A493E2CC3 i data d'emissió 20/02/2019 a les 11:10:24

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

Aprovació convenis de col·laboració
25. CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SIGNAR AMB LA PLATAFORMA DIGITAL
SURTDECASA.CAT I AQUEST AJUNTAMENT, PER TAL DE DONAR DIFUSIÓ A LES
ACTIVITATS SOCIALS, CULTURALS, ESPORTIVES I DE LLEURE DEL MUNICIPI.
Per unanimitat.

Atès que “Surtdecasa.cat” és una plataforma digital amb vocació de ser un referent en la
informació cultural i d’oci de les Terres de l’Ebre. Un mitjà modern i professional que, d’una
banda, vol donar veu a les propostes culturals del territori i per l’altra, dinamitzar i impulsar
noves iniciatives.
Atès que un dels objectius prioritaris de “Surtdecasa.cat”, és oferir una agenda el més
completa i exhaustiva possible de totes les activitats culturals que es realitzen a les Terres
de l’Ebre, a través de la plataforma digital
Atès que la difusió de l’agenda cultural, turística i d’oci del municipi de Santa Bàrbara a
través d’una plataforma digital única, és una prioritat per a la projecció del municipi tant a
les Terres de l’Ebre com a la resta de Catalunya.
Atès que Surtdecasa.cat té l’objectiu de ser una agenda cultural exhaustiva dels 52
municipis que integren les Terres de l’Ebre.
Atès que existeix un buit quant a la comunicació cultural a les Terres de l’Ebre que
Surtdecasa.cat ha vingut a omplir.
Atès que l’entorn, la història, els costums i la vida cultural de les Terres de l’Ebre són una
via de promoció i projecció turística que, d’una manera sostenible, poden oferir un futur
millor a la seva població.
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb la plataforma digital Surtdecasa.
cat i aquest Ajuntament, per tal de donar difusió a les activitats socials, culturals, esportives
i de lleure 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/02/2019 a les 10:10:41

Atès l’evident interès que per al conjunt del municipi representa la difusió de les activitats
culturals del municipi a través de l’agenda de “Surtdecasa.cat”.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb la plataforma digital
Surtdecasa.cat i aquest Ajuntament, per tal de donar difusió a les activitats socials,
culturals, esportives i de lleure del municipi.
SEGON. Aprovar la contractació Bàsica anual d’acord amb el pressupost presentat i per un
import de 660,00 € més la quota corresponent d’IVA.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
conveni aprovat.

26. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ OLIVERES MIL·LENARIES

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Per unanimitat.

Atès que, Carlos Eloi Ferré Romeu és propietari de la finca situada al Polígon 18, Parcel·la
52 del terme municipal de Santa Bàrbara on hi ha 25 oliveres mil·lenàries.
Atès que la finca descrita reuneix condicions òptimes d’accessibilitat.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara considera que pot ser utilitzada per a la promoció turística
del municipi i de les oliveres mil·lenàries,
Vist l’interès per a ambdues parts i,
D’acord amb 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.
Per a regular la col·laboració entre les dos parts la Junta de Govern Local aprova:
PRIMER. La signatura del Conveni de col·laboració del que se'n ha donat compte, amb el
propietari de la finca d'oliveres mil·lenàries per una durada d'un any prorrogable un més i
amb una aportació anual de 300 euros.
SEGON. Donar trasllat del present acord al propietari de la finca i a intervenció de fons.

Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial
27. RECLAMACIÓ LAIA MARTÍ LLEIXÀ
Per unanimitat.

Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Laia Martí Lleixà,
derivada pels danys soferts en el vehicle de la seva propietat marca Peugeot 208 SP
matrícula 0323-JLM, suposadament com a conseqüència d’una col·lisió amb els suports de
formigó una tanca de senyalització de trànsit situada al carrer Balears cruïlla amb el carrer
Aragó, degut a que els suports envaïen la via de circulació.
En data 2 de març de 2016 el Vigilant municipal emet informe.
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 8 de gener de 2018 s’admet a tràmit la reclamació
patrimonial presentada per la Sra. Laia Martí Lleixà i es nomena Instructora i Secretària de l’
expedient administratiu.
En data 18 de desembre de 2018 es notifica el tràmit d’audiència i es dona a la reclamant
un termini de 10 dies hàbils per a que pugui presentar al·legacions, sense que se’n hagi
formulat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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De les fotografies aportades per la interessada com a prova i de l’informe emès pel Vigilant
municipal, es desprèn que la col·lisió amb els suports de formigó d’una tanca de
senyalització de trànsit situada al carrer Balears cruïlla amb el carrer Aragó, va ser deguda
a que els suports envaïen la via de circulació.
Al respecte es pot dir que la responsabilitat de l’Administració sorgeix quan l’obstacle
generador dels danys supera el límit normal d’atenció exigible al conductor. En aquest
sentit, com es desprèn de les proves practicades, els suports de formigó d’una tanca de
senyalització de trànsit situada al carrer Balears cruïlla amb el carrer Aragó, molestaven a
la circulació rodada i suposava un impediment per a la circulació de vehicles pel carrer
Balears, encara que el conductor del vehicle hagués prestat la mínima atenció no podria
haver-lo evitat.
Fonaments de dret
L’article 145 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú diu que: “Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les
administracions públiques corresponents, de tota lesió que sofreixin en qualsevol dels seus
béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència
del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
D'acord amb allò que disposa el RD 429/199 de 26 de març, correspon a l'interessat provar
els danys al·legats i la forma en què es produïren (el nexe de causalitat) i únicament en cas
de força major o intervenció de tercers correspon a l'Administració acreditar aquesta
circumstància, a l’haver-se acreditat la relació de causalitat entre els danys soferts i el
funcionament del servei públic i haver-se evaluat econòmicament el dany.
En el cas que ens ocupa la reclamació s'ha tramitat segons determina el RD 429/199 de 26
de març i en el mateix s'ha donat audiència a la interessada, sense que s'hagin presentat
al·legacions.
Atès que amb tot l’exposat ha quedat clar que la col·lisió generadora dels danys que es
demana reparar amb el procediment de responsabilitat patrimonial, ha estat causa directa
del normal o anormal funcionament dels serveis públics, per la qual cosa es dona el nexe
de causalitat absolutament necessari per l’existència de la responsabilitat patrimonial.
Per tot l'exposat i a l'empara de l'àmbit competencial definit a l'article 53.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, s'adopten els següents acords:
PRIMER. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. Laia
Martí Lleixà pels danys soferts en el vehicle de la seva propietat marca Peugeot 208 SP
matrícula 0323-JLM, com a conseqüència d’una col·lisió amb els suports de formigó una
tanca de senyalització de trànsit situada al carrer Balears cruïlla amb el carrer Aragó, degut
a que els suports envaïen la via de circulació, per quan es donen les causes que preveu la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la reclamant.

28. RECLAMACIÓ M. LUISA SABATER LLUCH
Per unanimitat.

Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Maria Luisa
Sabater Lluch, derivada pels danys soferts en la seva persona com a conseqüència
presumptament d’una caiguda en ensopegar en el forat d’una pilona extraïble existent al
centre del carrer Corts Catalanes núm. 2 d’aquest municipi.
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Atès que per Decret d’Alcaldia de 20 de febrer de 2018 s’admet a tràmit la reclamació
patrimonial presentada per la Sra. Maria Luisa Sabater Lluch i es nomena Instructora i
Secretària de l’expedient administratiu.
En data 14 de novembre de 2018 la Instructora de l’expedient dicta provisió de proves.
En data 26 de novembre de 2018 es pren declaració a la testimoni Sra. Lluïsa Roé Sabater.
En data 27 de desembre de 2018 es notifica el tràmit d’audiència i es dona a la reclamant
un termini de 10 dies hàbils per a que pugui presentar al·legacions, sense que se’n hagi
formulat.
De les fotografies aportades pel vigilant municipal es desprèn que el forat de la pilona
extraïble existent al carrer Corts Catalanes núm. 2 està situada al mig de la calçada, por on
han de circular el vehicles.
Atès que amb la declaració de la testimoni Sra. Lluïsa Roé Sabater s’ha comprovat que la
reclamant circulava pel mig del carrer, és a dir, per la zona destinada a la circulació rodada
i no per alguna de les dues voreres existents al carrer, destinades a la circulació de
vianants i que en dites voreres no hi havia cap obstacle que impedís la circulació de
vianants per les mateixes obligant-los a caminar per la zona del vial destinada a vehicles.
En primer lloc el nucli de la reclamació es planteja en el lloc de l’accident o caiguda i en el
seu cas en la manca de tapa en el lloc de la pilona extraïble, és a dir en la relació de
causalitat entre la correcta circulació de la reclamant pel carrer i, en segon lloc i
exclusivament de forma testimonial de la manca de tapa en el forat de la pilona.
Al respecte es pot dir que la responsabilitat de l’Administració sorgeix quan: primer, l’
administrat segueix una conducta correcta en la utilització dels serveis públics; i segon,
quan seguint-se una conducta correcta l’obstacle del carrer supera el límit normal d’atenció
exigible al caminar, no podent-se exigir una total uniformitat en la via pública, però sí que l’
estat de la via pública sigui suficientment uniforme com per a resultar fàcilment superable
amb un nivell d’atenció exigible socialment. Si, la conducta de l’administrat és correcta i, a
més a més es requereix un nivell d’atenció superior sorgeix la relació de causalitat al no
trencar-se l’esmentada relació per la pròpia víctima i no és el cas en aquesta reclamació
per dos motius:
I. L’administrada caminava pel mig del carrer, per al zona destinada a la circulació de
vehicles i no per les voreres destinades als vianants, sense que hi hagués en aquestes cap
obstacle que hagués pogut obligar a fer ús de la zona destinada als vehicles als vianants.
II. Tot i que la incorrecta actuació de l’administrada fa que no existeixi el necessari nexe de
causalitat entre els danys soferts i el funcionament dels serveis públics, la manca de tapa
en el forat de al pilona extraïble no és suficient per ocasionar cap perill per als vehicles que
per aquest punt han de circular, ni per als vianants que ocasionalment i per causa
justificada haguessin de circular per aquest punt donada la mínima superfície de l’encaix de
la pilona i la major atenció que es deuria de posar en caminar per un lloc destinat a la
circulació de vehicles.
Fonaments de dret
L’article 32 de la 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, diu que: “Els
particulars tindran dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents,
de tota lesió que sofreixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord
amb la Llei.
D'acord amb allò que disposa el RD 429/199 de 26 de març, correspon a l'interessat provar
els danys al·legats i la forma en què es produïren (el nexe de causalitat) i únicament en cas
de força major o intervenció de tercers correspon a l'Administració acreditar aquesta
circumstància.
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En el cas que ens ocupa la reclamació de la Sra. Sabater Lluch s'ha tramitat segons
determina el RD 429/199 de 26 de març i en el mateix s'ha donat audiència a l’interessat,
sense que s'hagin presentat al·legacions.
Atès que amb tot l’exposat ha quedat clar que la reclamant circulava per la part del carrer
per on no devia i que si aquesta passava per allí ho feia sota la seva responsabilitat.
Per tot l'exposat i a l'empara de l'àmbit competencial definit a l'article 53.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, s'’adopten els següents acords:
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
Maria Luisa Sabater Lluch, per les lesions sofertes com a conseqüència d’una caiguda en
ensopegar en el forat d’una pilona extraïble existent al centre del carrer Corts Catalanes
núm. 2 d’aquest municipi, per quan no es donen les causes que preveu la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en no existir el nexe de causalitat entre els
danys i el funcionament dels serveis públics.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la reclamant.

Torn obert de paraula
29. INTERVENCIONS
No n'hi ha.

Secretari acctal.
Isabel Verge Caballé
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