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Sessió: Junta de Govern Local 21/02/2019
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 21 de febrer de 2019
Hora d'inici: 19:30
Lloc: Junta de Govern Local

Assistents:
Sra. Judit Lleixà Solà (PDeCAT)
Sr. Antonio Olles Molías (PDeCAT)

Excusen la seva assistència:
Sra. Montse Rodríguez Arasa (PDeCAT)
ACORDS
Aprovació acta sessió anterior 07/02/2019
1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat.

Aprovació relació de factures.
2. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMERO 2/2019
Per unanimitat.
Aprovació de la relació de factures número 2 .
Fets
Vista la relació de factures número 2 que consten en l’annex 1.
Per part de la Intervenció d’aquest Ajuntament en relació amb l’esmentada despesa s'ha
emès informe favorable.
Fonaments de dret
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
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Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
En conseqüència, la Junta de Govern Local aprova:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en
la relació de factures número 2 per un import total de 67.089,40€
SEGON.- Els pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia, procedint-se, a l’efecte a la
confecció de les corresponents propostes de pagament de les obligacions reconegudes i
liquidades que ha estat aprovades amb excepció de les obligacions carregades directament
al compte corrent de conformitat amb el que preveu les bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les
corresponents anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de
conformitat amb la normativa aplicable.
Aprovació devolució fiances d’obra.
3. JOSÉ JUAN CABALLÉ CID
Per unanimitat.
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local
devolució de la fiança d'obres a les següents llicències:

acorda la

José Juan Caballé Cid. Exp. 23/2017.

4. PABLO RIBAS ARMENGOL
Per unanimitat.
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local
devolució de la fiança d'obres a les següents llicències:

acorda la

Pablo Ribas Armengol. Exp. 20/2018.

Aprovació connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
5. MACERIA XXI, SL - DRETS DE CONNEXIÓ COMPTADOR PROVISIONAL D'AIGUA
Per unanimitat.
Vista la sol·licitud formulada per MACERIA XXI, SL, amb CIF B55525208, amb domicili al
Carrer Jardí núm. 14-16 Local 1 entresòl, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR PROVISIONAL D’AIGUA per a l’obra que es duu a terme al C/ GENAR
BARTROLÍ NÚM. 4, zona qualificada com a urbana.
Li correspon l’exempció de pagament de la taxa.
La Junta de Govern Local atorga en favor de la sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se
de posar en contacte amb l’empresa SOREA i amb els operaris de l’Ajuntament per a que
es dugui a terme la connexió i la instal·lació del comptador d’aigua i connexió a la xarxa de
clavegueram, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal i que literalment es transcriu:
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“Davant de la sol·licitud signada per MACERIA XXI, SL, amb CIF B55525208, amb domicili
al Carrer Jardí núm. 14-16 Local 1 entresòl, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR PROVISIONAL D’AIGUA per a l’obra que es duu a terme al C/ GENAR
BARTROLÍ NÚM. 4, 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.

6. Mª TERESA CAMPOS ALBESA DRETS DE CONNEXIÓ COMPTADOR D'AIGUA I
CLAVEGUERAM
Per unanimitat.
Vista la sol·licitud formulada per Maria Teresa Campos Albesa, per efectuar els DRETS DE
CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA
i
CONNEXIO A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM per a l’immoble que consta a l'expedient, zona qualificada com a urbana.
Li correspon el pagament de 202,14 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 de la sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se
de posar en contacte amb l’empresa SOREA i amb els operaris de l’Ajuntament per a que
es dugui a terme la connexió i la instal·lació del comptador d’aigua i connexió a la xarxa de
clavegueram, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal i que literalment es transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada per Maria Teresa Campos Albesa, per efectuar els DRETS
DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA I CONNEXIÓ A LA XARXA DE
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CLAVEGUERAM 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.

7. EFACEC, EQUIPOS ELECTRICOS, SLU - DRETS DE CONNEXIÓ COMPTADOR
PROVISIONAL D'AIGUA
Per unanimitat.
Vista la sol·licitud formulada per Efacec, equipos electricos SLU, amb CIF B18699348, amb
domicili al Polígon Barranc de Lledó, Carrer Ponent, parc. 16, nau 1, per efectuar els
DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’esmentada nau, es troba en
zona qualificada com a industrial.
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 i amb els operaris de l’Ajuntament per a que
es dugui a terme la connexió i la instal·lació del comptador d’aigua i connexió a la xarxa de
clavegueram, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal i que literalment es transcriu:
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“Davant de la sol·licitud signada per Efacec, equipos electricos SLU, amb CIF B18699348,
amb domicili al Polígon Barranc de Lledó, Carrer Ponent, parc. 16, nau 1, per efectuar els
DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’esmentada nau, 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.

Aprovació relació de plusvàlues.
8. RELACIÓ PLUSVÀLUES
Per unanimitat.
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al
quart trimestre de l’any 2018, la Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 4.415,98 €.
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 120,40 €.
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació
aprovada.
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Peticions varies.
9. JOSÉ LUÍS MIRAVET PLA
Per unanimitat.
Vista la petició presentada pel Sr. José Luís Miravet Pla 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 la següent finca:
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Urbana situada al carrer
8206702BF8180E0001RL).

Isaac

Peral

núm.

5

(Ref.

Cadastral

Per no correspondre la liquidació de l’impost al no se la disolució i liquidació de comunitat
títol traslatiu.
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 la finca urbana abans esmentada, per no correspondre la liquidació de l’
impost al tractar-se d’una d’una disolució i liquidació de comunitat.
SEGON. Donar trasllat al peticionari i al departament de Plusvàlues.
10. MARCELINO TARROS GALLOFRÉ
Per unanimitat.
Vista la petició presentada pel Sr. Marcelino Tarros Gallofré 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 la següent finca:
Urbana situada al carrer
8199507BF8180A0001AY).

Àngel

Guimerà

núm.

27

(Ref.

Cadastral

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.
11. M. MERCEDES PLA BONFILL
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/02/2019 a les 12:42:12 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 25/02/2019 a les 12:50:31

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 5FB7CA853AD44870AC1E41343285DF7E i data d'emissió 16/04/2019 a les 10:25:05

Atesa la petició presentada per la Sra. M. Mercedes Pla Bonfill, en la que sol·licita el canvi
de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 956, que actualment figura a nom del Sr. Juan
Miguel Pla Chavarria, a favor de la peticionària per defunció del titular i renúncia de l’altra
hereva, i l’expedició de nou títol.
Al mateix temps també sol·licita el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 542,
que actualment figura a nom del Sr. Juan Miguel Pla Chavarria, a favor de la peticionària
per defunció del titular i renúncia de l’altra hereva, i l’expedició de nou títol.
La Junta de Govern Local, un cop examinades les peticions presentades acorda:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 956 a favor de la
peticionària, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 542, sense perjudici
de tercers, a favor de la peticionària, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes
corresponents.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la peticionària, i a intervenció de fons.
12. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
Per unanimitat.
Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. Gabriel Manuel Requena Duran, en nom i
representació de la mercantil Telefònica de España, SAU, en el que sol·licita l’anul·lació
dels conceptes tributaris corresponents a l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres
(ICIO), i la taxa urbanística de l’expedient d’obres número 2018/58 que l’esmentada
empresa té concedit.
Vist el que disposa la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de Tributació de Telefònica (BOE de 31
/07/87), parcialment desenvolupada pel RD 1334/1988, amb la redacció donada per la
Disposició Addicional 8a. de la Llei 39/98, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, Telefónica de España, SA no està obligada a liquidar taxes de tramitació d’
expedients, per trobar-se inclosa aquesta exacció en al compensació que satisfà aquesta
companyia telefònica d’acord amb l’article 4 de la Llei abans esmentada.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, acorda:
PRIMER. Deixar sense efecte la liquidació tributària notificada en la llicència d’obres núm. d’
expedient 2018/58, per un import total de 90,10 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord A Telefónica de España, SAU.
13. 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 6.000 €, 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.
Assumptes diversos.
14. EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUES BUILDINGCENTER, SAU
Per unanimitat.
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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:
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Urbana situada al carrer Rector de Vallfogona núm. 27, Esc. E, baixos 2a.
(Ref. Cadastral 8901101BF8180B0065TG).
Urbana situada al carrer Ametller núm. 8, 1r., 1a. (Ref. Cadastral
8403106BF8180C0002OW).
Urbana situada al carrer Ametller núm. 11, baixos, 1a. (Ref. Cadastral
8303409BF8180C0002PW).
Urbana situada al carrer de la Ciència núm. 2, Esc. A, baixos 1a. (Ref.
Cadastral 89011011BF8180B0059WS).
Urbana situada al carrer Lluna núm. 33 (Ref. Cadastral
8005908BF8180E0007FW).

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.
15. SOL·LICITUD INGRÈS AL CENTRE DE DIA "VERGE DE MONTSERRAT"
Per unanimitat.
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de
2015 el Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament del
Centre de Dia de Santa Bàrbara.
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que l’admissió serà aprovada per l’
Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
l'Alcalde de data 18 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Admetre com a usuari/ària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura
al contracte als següents usuaris:
Josefa Arasa Gas, amb efectes del dia 31 de gener de 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.
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16. ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA COM A PRESTADOR DE
SERVEIS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL A L'EXTRANET DE LES
ADMINISTRACIONS CATALANES (EACAT)
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Per unanimitat.
DOCUMENT D’ADHESIÓ DELS PRESTADORS PÚBLICS DE SERVEIS DE
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL A L’EXTRANET DE LES ADMINISTRACIONS
CATALANES (EACAT)
L’extranet de les administracions catalanes (eaCat) és una plataforma tecnològica segura
des del punt de vista tècnic i jurídic que, mitjançant la utilització de la signatura electrònica i
els registres telemàtics, permet la tramesa de documentació digital entre les
administracions públiques catalanes, el desenvolupament d’aplicacions en mode ASP i la
creació de portals.
Aquesta plataforma proporciona un conjunt de funcionalitats avançades a les
administracions de l’àmbit territorial de Catalunya, que permeten fer més eficient l’execució
dels tràmits administratius i simplificar l’intercanvi de dades entre les administracions. Amb l’
eaCat es pretén donar compliment, entre d’altres, a l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
En virtut de l’encàrrec de gestió efectuat pel Departament de Governació i Administracions
Públiques, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant Consorci AOC) té
encomanada l’assistència tècnica i jurídica necessària per garantir el funcionament del
sistema i fomenta la implantació, la gestió, el desenvolupament, el manteniment, l’
explotació i l’ampliació del serveis que ofereix la plataforma eaCat. Aquest encàrrec també
comporta la gestió de la relació amb les diferents administracions públiques usuàries de la
plataforma eaCat.
En exercici d’aquestes atribucions, s’ha desenvolupat un nou servei en col·laboració amb el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en el qual s’utilitzarà la plataforma eaCat en la
tramitació administrativa corresponent al compliment de la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i de les instruccions generals del
Consell.
En concret, de conformitat amb el que estableix la Llei 22/2005, tant els prestadors públics
de serveis de comunicacions com els titulars de concessions per prestar serveis de
comunicació audiovisual resten obligats a presentar anualment al Consell de l’Audiovisual
de Catalunya la declaració responsable del compliment de les obligacions derivades de la
Llei 22/2005, i de la concessió en el cas dels titulars de llicències, i a respondre els
requeriments d’informació i de tramesa de material audiovisual o d’altra mena que els pugui
fer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de manera motivada en l’exercici de les seves
funcions. Tota aquesta documentació i informació es presentarà al Consell de l’Audiovisual
de Catalunya amb el suport informàtic que es facilita a través de la plataforma tecnològica
eaCat, gestionada pel Consorci AOC.
Per tal que l’Ajuntament de Santa Bàrbara com a prestador públic de serveis de
comunicació audiovisual pugui accedir i utilitzar la plataforma tecnològica eaCat, la Junta
de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMERA. El Sr. Alfred Blanch Farnós, Alcalde-President de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, per acord de Ple adoptat en sessió de data 15 de juny de 2015, formalitza l’
adhesió del’ Ajuntament de Santa Bàrbara i amb CIF P4314000C a la plataforma eaCat.
SEGONA. El Sr. Alfred Blanch Farnós designa a la Sra. Isabel Verge Caballé, Secretpària
acctal. de l’ajuntament de Santa Bàrbara, amb DNI 40923550H i adreça electrònica
iverge@santabarbara.cat, com a responsable d’exercir les tasques de gestió dels usuaris
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara en la plataforma eaCat.
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TERCERA. L’Ajuntament de Santa Bàrbara, disposa d’un equipament informàtic –
maquinari, programari i comunicacions– que li permet treballar en un entorn d’administració
electrònica a la plataforma eaCat. Les despeses de manteniment de les connexions i el
cost de les comunicacions són a càrrec de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
QUARTA. L’eaCat proporciona un registre telemàtic per a la recepció i la sortida dels
documents que es trametin a través de la plataforma en els termes de l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. L’Ajuntament de Santa Bàrbara, es compromet a utilitzar els recursos
tecnològics que li proporciona la plataforma necessaris per al funcionament d’aquest
registre.
CINQUENA. Els usuaris del portal que tinguin atribucions de signatura de la informació i
documentació a trametre al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), han de disposar
de certificats personals d’identificació i signatura emesos per una entitat de certificació
degudament acreditada.
SISENA. L’adhesió a la plataforma eaCat es produeix a partir que el Consorci AOC rep el
document d’adhesió degudament signat pel representant legal del prestador de serveis
públics de comunicació audiovisual.
SETENA. El Consorci AOC pot revisar les condicions de l’adhesió, d’acord amb els canvis
tecnològics o les modificacions que es puguin produir en la prestació del servei.
17. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS USUARIS DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT DEL CENTRE DE DIA DE SANTA BÀRBARA
Per unanimitat.
La Junta de Govern Local de l’ajuntament de Santa Bàrbara, en la sessió ordinària de
data 5 d’abril de 2018, va aprovat inicialment les bases específiques que han de regir la
concessió de subvencions als usuaris del servei de transport adaptat del centre de dia de
Santa Bàrbara.
Les bases es van sotmetre a informació pública per un termini de vint dies mitjançant la
publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 90 de
data 10 de maig de 2018 i en el tauler d'anuncis de la Corporació, no havent-se produït
cap al·legació en contra de les mateixes per la qual cosa han esdevingut aprovades
definitivament per així disposar-ho l’acord d’aprovació inicial.
Atenent que la gran majoria dels usuaris del centre de dia per les seves característiques
funcionals i personals es veuen obligats a fer ús del servei de transport adaptat.
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts i subvencions econòmiques,
que atorga l'Ajuntament de Santa Bàrbara als usuaris que per les seves característiques
funcionals i personals es veuen obligats a fer ús del servei de transport adaptat.
El procediment de concessió d'aquestes subvencions s’ha tramitat en règim de
concurrència competitiva.
D’acord amb la base quarta de les bases específiques reguladores per a la concessió de
les esmentades subvencions, la Junta de Govern Local, adopta dels següents acords:
PRIMER. La concessió de subvencions als usuaris del servei de transport adaptat del
centre de dia de Santa Bàrbara, següents:
BENEFICIARIS

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

M. LOURDES LLASAT ROIG

310,72 €

SEGON. Donar trasllat dels present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
18. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I
L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE
FOMENT DE L'OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA TREBALL FORMACIÓ 2018.
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Per unanimitat.
El Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i la
Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, va sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) una subvenció per a la realització del Programa treball i formació en les línies
següents:
• Línia PANP: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada (DONO
com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors), no perceptores de prestació per
desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional
(PREPARA), preferentment més grans de 45 anys.
• Línia PRGC: les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de
ciutadania (RGC). S'inclouen les persones destinatàries de les sol·licituds de la renda
garantida de ciutadania presentada a partir del 15 de setembre de 2017.
• Línia DONA: Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no
ocupades (DONO, com a mínim 12 mesos durant els 24 mesos), víctimes de violència
de gènere o les dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no
perceptores de prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO) ni de l'ajut del
Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 52
anys.
D’acord amb Annex 2 de la distribució territorial de l’esmentada resolució la distribució
territorial dels contractes de treball preassignats per línia és la següent:
MUNICIPI

PANP
12

PANP 6

Santa Bàrbara 1
14

PRGC
12

PRGC 6

DONA
12

TOTAL

-

1

-

1

3

5

6

1

5

31

6 mesos

12 mesos

TOTAL

PANP

14

5

19

PRGC

6

1

7

DONA

0

5

5

El projecte d’experiència laboral presentat al Programa és Projecte per a la reactivació i
manteniment dels equipaments de la comarca del Montsià.
Aquest Projecte, conforme a base 5 de l’ordre TSF/156/2018, contempla accions que tenen
la consideració de supralocals, i estan dintre de les competències que te atribuïdes el
Consell Comarcal.
El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya, disposa al seu art. 28.1 b), que correspon als consells
comarcals, cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les
activitats dels municipis.
Amb aquest Programa el que pretén el Consell Comarcal del Montsià, és cooperar en la
realització d’obres i la prestació de serveis, que no pot portar a terme directament els
municipis de forma individual.
Tot i el caràcter estrictament comarcal del projecte, aquest es desenvoluparà en espais o
instal·lacions dels municipis esmentats.
Que segons les bases reguladores d’aquesta Ordre, les entitats beneficiàries d’aquests
ajuts han de desenvolupar dos tipus d’accions a les persones destinatàries del programa:
accions d’experiència laboral i accions formatives.
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Que les accions formatives d’aquesta convocatòria seran transversals, i son obligatòries
per a tots el participant del programa. Aquestes accions formatives, a efectes de subvenció
tindran una durada de 80 hores i es realitzaran a Amposta. Aquestes accions formatives
han de ser impartides durant el contracte de treball, en un centre homologat.
En data 14 de desembre de 2018 el Consell Comarcal del Montsià ha rebut la resolució del
Servei d’Ocupació de Catalunya, per la qual se’ns atorga:
Línia PANP
- Expedient: 2018-PANP-6-SPOO-0059: 139.585,60 €
- Expedient: 2018-PANP-12-SPOO-0059: 96.752,00 €
Línia PRGC
- Expedient: 2018-PRMI-6-SPOO-0059: 59.822,40 €
- Expedient: 2018-PRMI-12-SPOO-0059: 19.350,40 €
Línia DONA
- Expedient: 2018-DONA-12-SPOO-0059: 96.752,00 €
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, va resoldre aprovar la inclusió i execució del projecte
Projecte per a la reactivació i manteniment dels equipaments de la comarca del Montsià
promogut pel Consell Comarcal del Montsià dintre del seu marc d’actuació.
L’ajuntament també es va comprometre a fer-se’n càrrec de totes aquelles despeses que
no vinguin finançades pel SOC, i despeses de gestió per un import total de 3.517,26€, apart
de possibles despeses per baixes laborals que no es troben incloses en la subvenció.
(veure annex 1 d’aquest conveni)
PERFIL LABORAL

COST

5% GESTIÓ

Peó brigada

499,27€

493,96€

Peó brigada

499,27€

493,96€

Neteja

564,55€

966,23€

TOTAL

3.517,26€

En data 10 i 11 de gener de 2019 el Consell Comarcal del Montsià, conjuntament amb
representants i tècnics dels ajuntaments implicats, va realitzar la selecció del personal i
posteriorment es va realitzar la contractació de:
Línia subvenció

Nom del treballdor/a

PANP 6

Agustin Navarro Matamoros

PANP 6

Africa Vazquez

DONA

Milagros Panisello Jardí

Les tasques a executar pels treballadors d’aquest Programa treball i formació es realitzaran
en cadascun dels municipis implicats. La direcció, el seguiment i la supervisió de les
persones treballadores és a càrrec del Consell Comarcal del Montsià.
D’acord amb el projecte presentat al SOC les tasques a desenvolupar pel
Programa treball i formació i el Projecte per a la reactivació i manteniment dels equipaments de la c
Peó manteniment: Realitzar feines de manteniment d’edificis, instal·lacions, mobiliari
urbà, vies públiques, preparació d'espais públics, desplaçament i transport de
materials, així com altres tasques de caràcter similar a la categoria de peó, que li
siguin atribuïdes. També la realització, conservació i manteniment de jardins, gespes
i plantes d'interior i exterior, utilitzant les tècniques i mitjans apropiats indicats pels
/per les supervisors/es del Consell Comarcal del Montsià. Suport a l'equip de neteja
dels equips municipals en ocasions especials que els hi sigui de primera necessitat.
Totes aquestes tasques les realitzaran els candidats del programa, en moments
puntuals quan aquestes surtin derivades d’esdeveniments municipals eventuals,
imprevistos i determinats.
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Peó neteja: Realitzar feines de neteja d’edificis i/o zones que no s’utilitzen
normalment, però que en aquest any de quinquennals seran utilitzats per fer
diferents esdeveniments, és per això que alguns dels treballadors del programa
seran els encarregats de poc a poc posar aquests edificis per a que estiguin
disponibles per a la festivitat.
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Agent cívic i atenció al ciutadà: realitza tasques d'informació, sensibilització i
promoció d'actituds cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i
respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats de la
ciutat. En determinats moments pot donar suport als diferents punts d’atenció al
ciutadà del municipi en qüestió, ja que de vegades la meteorologia o les
circumstàncies ho poden requerir.
Les seves funcions estan dissenyades per ajudar els ciutadans en l'ús dels seus
drets i deures respecte a les normes d'urbanitat vigents. Aquesta tasca es
desenvolupa en diferents camps relacionats amb la neteja viària i la gestió de
residus, la tinença de gossos o la mobilitat dels vehicles. També atenen els dubtes,
queixes i suggeriments dels ciutadans i participen en l'organització de les
campanyes de civisme. Al mateix temps, han de notificar i descriure les accions poc
respectuoses detectades, però en cap cas, tenen capacitat sancionador.
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 l’
Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació
mitjançant el Programa Treball Formació 2018.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Montsià.
19. APROVACIÓ ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS
Per unanimitat.
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del carrer Mossèn Joan Baptista
Sales”, que incorpora els preus contradictoris número PC001 i PC002, degudament
signada pel tècnic director de l’obra i l’empresa adjudicatària Regimovi, 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 de les obres Regimovi, SL.
20. PERSONACIÓ PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 8/2019
Per unanimitat.
Assumpte: Proposta de personació en el recurs ordinari núm. 8/2019 interposat per la
Delegació del Govern a Catalunya, contra l’acord plenari de l’Ajuntament de Santa Bàrbara
de 25 d’octubre de 2018, pel que s’aprova la Moció de suport a la Resolució 92/XII del
Parlament de Catalunya.
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PROPOSTA D’ACORD
Amb data 24 de gener de 2019, s'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona 2, en el qual es comunica a l’Ajuntament que la Delegació del Govern a
Catalunya, contra l’acord plenari de l’Ajuntament de Santa Bàrbara de 25-10-2018, pel que
s’aprova la Moció de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya.
L’Ajuntament disposa del termini de 20 dies hàbils per a trametre l'expedient administratiu i
personar-se en el procés judicial. En conseqüència,
La Junta de Govern Local adopta els acords següents:
1.- Trametre l'expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona 2.
2.- Personar-se en el Recurs ordinari núm. 8/2019.
3.- Nomenar al lletrat Sr. Pere Grau Valls i la Procuradora Sra. Maria Antonia Ferrer
Martínez, perquè defensin els drets de l’Ajuntament.
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21. SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
Per unanimitat.
Vist l’escrit presenta per l’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament d’
Aigua Potable del municipi de Santa Bàrbara, SOREA, al que acompanya la relació
individualitzada núm. 2596270 d’usuaris industrials/comercials 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 respecte a relació individualitzada núm. 2596270 presentada,
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.

22. APROVACIÓ SOL·LICITUD TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A
PERSONES AMB DISMINUCIÓ
Vist l’escrit presentat pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, en la que sol·licita l’aprovació de la targeta d’aparcament individual per a persones
amb disminució.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la documentació aportada acorda:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom dels següents
peticionaris:
Sra. Francisca Puig Monllau
Sr. Luís Jaime Ontañon Gisbert
Sra. Enriqueta Brull Gilabert
Sra. Mercedes Curto Vidal
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

23. CESSIÓ DRET DE COBRAMENT
Per unanimitat.
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Vista la petició formulada per la mercantil Vives Anguera, SL, de cessió del crèdit
representat per la certifica-ció d'obres núm. 4 de les obres de “Arranjament del carrer Sant
Rafael i annexos”, per un import de 72.526,89 €.
Atès que la certificació esmentada ha estat aprovada per acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió de data 7 de juliol de 2019.
Atès que l'article 201 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
permet la cessió dels drets de cobrament.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la cessió del dret de cobrament de la certificació d'obres abans indicada
en favor de BANC SADABELL, al compte bancari número ES52 0081-0190- 490006120128.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a la peticionària Vives
Anguera, SL.
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24. APROVACIÓ PROGRAMA D'ACTES I PREMIS DEL CARNAVAL 2019
Per unanimitat.
Vist el programa d’actes del Carnaval 2019, a celebrar els propers dies 1 i 2 de març,
presentat per la Regidoria de Fires i Festes.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
Aprovar l’atorgament dels premis següents:
Comparses (mínim 8 persones)
1r. Premi
2n. Premi
3r. Premi
4t. Premi
Mini Grup (2 a 6 persones)
1r. Premi

200,00 €
150,00 €
100,00 €
100,00 €

60,00 €

Individuals
A la millor disfressa
60,00 €
A la disfressa més original
30,00 €
A la millor disfressa infantil
30,00 €
Premi especial per vehicles disfressats i amb animació musical.
Contractació.
25. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI D'ESTERILITZACIÓ DE GATS
(26/2018/SE)
Per unanimitat.
Fets
PRIMER. En Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2018 s’aprova la contractació
menor del servei d’esterilització de gats, expedient 26/2018/SE, amb el Centre Caní
Andrea, amb CIF B55677249.
SEGON. Aprovat el mateix, és té constància que la facturació no la durà a terme l’
adjudicatari, sinó un tercer.
Fonaments jurídics
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Resoldre el contracte menor de servei d’esterilització de gats (26/2018/SE).
26. 2019/05/SU - MOBILIARI URBÀ
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Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de mobiliari urbà per ubicarlo en diferents espais del municipi.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil CROUS EXPERT, S.L.
(B67152173) de 1.298,00 € i 272,58 € 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 de mobiliari urbà per a ubicar-lo en
diferents punts del municipi amb la mercantil CROUS EXPERT, 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: 34928400-2
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 1.298,00 €, i 272,58 € 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:
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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

27. 2019/06/SU - SENYALS
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de senyals per tal de
garantir la seguretat vial.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SEPITAR 2016, S.L.
(B55687164) de 781,25 € i 164,06 € 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.
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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 tal de garantir la
seguretat vial, 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 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 781,25 €, i 164,06 € 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

28. 2019/07/SU - SÒL VINÍLIC
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Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de sòl vinílic per a la Llar
d'infants municipal "Les Beceroles", per tal de garantil la seguretat dels alumnes.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil PINTURAS
TARRAGONA 2000, S.L. (B43487578) de 882,21 € i 185,26 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
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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 de sòl vinílic per a la Llar d'infants
municipal "Les Beceroles", per tal de garantil la seguretat dels alumnes amb la mercantil
PINTURAS TARRAGONA 2000, 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: 39161000-8
El responsable del contracte serà el Sra. Laia Pla Coto.
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 882,21 €, i 185,26 € d'IVA.
Partida pressupostària: 323 2120005
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
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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

29. 2019/08/SE - ESTERILITZACIÓ DE GATS
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'esterilització de gats per tal d’evitar
la proliferació de les colònies de gats abandonats i les malalties que poden
comportar.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de LUCI FARNÓS ARASA
(47324565Y) executable a tant alçat fins a un màxim de 1.652,89 € i 347,11 € 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 d'esterilització de gats per tal d’evitar la
proliferació de les colònies de gats abandonats i les malalties que poden comportar amb
Luci Farnós Arasa, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del
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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: 85200000-1
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch.
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 un màxim de 1.652,89 €, i 347,11 € d'IVA.
Partida pressupostària: 311 2279904
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

30. 2019/09/SE – SERVEI DE MEGAFONIA
Per unanimitat.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de megafonia, per a la celebració de
la Semifinal Catalunya Sud de twirling els propers 23 i 24 de febrer de 2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Plataforma Pro, S.C.P.
(J62386057) de 716,00 € i 150,36 € d’IVA.
3.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/02/2019 a les 12:42:12 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 25/02/2019 a les 12:50:31

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

Fonaments jurídics

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 5FB7CA853AD44870AC1E41343285DF7E i data d'emissió 16/04/2019 a les 10:25:05

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, PROPOSO:
PRIMER. Executar el contracte de servei de megafonia, per a la celebració de la Semifinal
Catalunya Sud de twirling els propers 23 i 24 de febrer de 2019, vist que no s'han vulnerat
les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit
contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les
següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 32342410-9
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch.
El termini es fixa en els dies 23 i 24 de febrer.
El preu del contracte es fixa en 716,00 €, i 150,36 € d'IVA.
Partida pressupostària: 341 2260905
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 25/02/2019 a les 12:42:12 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 25/02/2019 a les 12:50:31

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

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 5FB7CA853AD44870AC1E41343285DF7E i data d'emissió 16/04/2019 a les 10:25:05

Torn obert de paraula.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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