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Sessió: Junta de Govern Local 07/03/2019
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 7 de març de 2019
Hora d'inici: 19:30
Lloc: Junta de Govern Local

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

Excusen la seva assistència:
Sr. Alfred Blanch Farnós (PDeCAT)
ACORDS
Aprovació acta de la sessió anterior
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat.

Llicències d'obres.
2. ATORGAMENT LLICÈNCIES D'OBRES
Per unanimitat.
Vist l’informe favorable emès del Tècnic Municipal i d'acord amb la normativa urbanística, la
Junta de Govern Local acorda la concessió, i liquidació de la taxa per llicències
urbanístiques i l'ICIO corresponent llicència d’obres majors, que consta a l'expedient
3. DEVOLUCIÓ FIANCES D'OBRES
Per unanimitat.
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda la devolució
de la fiança d'obres a les següents llicències:
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Santiago Muria Arasa. Exp. 24/2017.

Aprovació formulació de la sol·licitud d’atribució de subvenció PAM 2019.
4. FORMULACIÓ SOL·LICITUD D’ATRIBUCIÓ DE SUBVENCIÓ PAM-2019
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Per unanimitat.
Atenent que el Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 26 d’octubre de
2018, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal
(PAM) 2019 gestionades per la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, de l’
Àrea del SAM.
Atenent que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 11 de gener
de 2019, de convocatòria de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat
2019.
Atenent que la convocatòria inclou els Programes següents:
Programa d’Inversions.
Programa de despeses corrents.
Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció dels ens locals.
Programa d’amortització de préstecs.
Per tot l'exposat anteriorment, s’adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar la formulació de la sol·licitud d’atribució de subvenció per a les
actuacions següents:
PAM – Programa d’inversions:
Any

2019

Actuació

Remodelació del carrer Aire 2a Fase

Pressupost

380.000,00

Subvenció PAM

76.229,00

Aportació
municipal
303.771,00

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària
per a l’efectivitat dels presents acords.
Peticions varies.
5. JOSÉ AGUILAR HERRADOR
Per unanimitat.
Vista la petició presentada pels Srs. José i Maria del Carmen Aguilar Herrador en la que
sol·licita l’adquisició del dret funerari del nínxol núm. 123 bloc A del Cementiri municipal.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 123 bloc A, a favor dels
peticionaris, l’expedició del títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a intervenció de fons.
6. CÀRITAS DIOCESANA PARROQUIAL
Per unanimitat.
Vista la petició presentada pel secretari de Càritas Parroquial, en la que demana l’aportació
anual per poder atendre ajuts d’emergència.
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La Regidora de Serveis Social proposa als membres de la Junta de Govern Local, la
concessió de l’aportació benèfica de 1.000,00 € en concepte d’ajuts d’emergència de l’
exercici 2019.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. La concessió de l’aportació benèfica de 1.000,00 € a l’entitat municipal Càritas
Parroquial per a atendre ajuts d’urgència de l’exercici 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Càritas Parroquial, i a intervenció de fons.

7. BUILDINGCENTER, SAU
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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 la següent finca:
Urbana situada al carrer
8403106BF8180C0003PE).

Ametller

núm.

8,

2n.,

1a.

(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.
8. SÍLVIA LLOBET SÁNCHEZ
Per unanimitat.
Vista la petició presentada per la Sra. Sílvia Llobet Sánchez, en la que sol·licita el
pagament de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels
Carnavals 2019, amb animació musical.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de la
carrossa abans esmentada per als Carnavals 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
9. M. PILAR ALJARILLA ZUMAQUERO
Per unanimitat.
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Vista la petició presentada per la Sra. M. Pilar Aljarilla Zumaquero en la que exposa que és
titular d'una caseta de venda ambulant de pirotècnia, i estaria interessada en poder posar
una caseta com a punt de venda de pirotècnia eventual a Santa Bàrbara, com en anys
anteriors els dies 21, 22 i 23 de juny, coincidint amb les festes de Sant Joan.
La Junta de Govern Local, un cop valorada la petició presentada i tenint en compte que en
el municipi no hi ha cap punt de venda de pirotècnia acorda:
PRIMER. Concedir permís per posar una caseta com a punt de venda de pirotècnia
eventual a Santa Bàrbara els dies 21 a 23 de juny, ambdós inclosos, coincidint amb les
festes de Sant Joan, en el solar municipal (plaça de bous) situat al carrer Llibertat, s/n.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.
10. SOREA, SAU
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Per unanimitat.
Vist l’escrit presentat per la mercantil SOREA, en el que exposa que la retribució
actualment vigent pels treballs de prestació del servei de subministrament d’aigua potable,
els costos de factors productius bàsics, mà d’obra, materials i energia, que intervenen en
aquesta activitat, han sofert variacions que fan necessària una revisió d’aquesta retribució.
Atès que a l’article 29 del Plec de condicions que regula el contracte, s’exposa
detalladament la fórmula paramètrica a aplicar i el procediment que s’ha de seguir amb la
finalitat d’actualitzar el preu de la retribució del contracte, d’acord amb les variacions
sofertes per les partides que intervenen en el cost de l’explotació, i que estan reflectides en
aquesta fórmula.
Atès que aplicant els valors corresponents a l’esmentada fórmula, resulta tal i com es
justifica a l’estudi adjuntat, una retribució actualitzada per a la mercantil SOREA de 0,6270
€/ m3 facturat, i una quota de servei de 5,35 €/ab/trimestre.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la retribució actualitzada de SOREA, amb efectes des de l’1 de gener de
2019, pels treballs de prestació del servei de subministrament d’aigua potable d’aquest
municipi, per la quantitat de 0,6270 €/m3
SEGON. Aprovar la quota de servei, amb efectes des de l’1 de gener de 2019 per la
quantitat de 5,35 €/ab/trimestre.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
Assumptes diversos.
11. AJUTS 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.
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12. APROVACIÓ SOL·LICITUD DE LA TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A
PERSONES AMB DISMINUCIÓ
Per unanimitat.
Vist l’escrit presentat per la Sra. Josefa F. Cid Favà, 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 de Josefa F.
Cid Favà.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.
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13. APROVACIÓ SEGONA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA “ARRANJAMENT DEL CARRER
MN. JOAN BAPTISTA SALES”
Per unanimitat.
Vista la Certificació núm. 2 “Arranjament del carrer Mossèn Joan Baptista Sales”,
presentada per la direcció de l’obra, per un import de seixanta-cinc mil set-cents trenta-nou
euros amb setanta-sis cèntims (65.739,76 €), i un cop fetes les comprovacions per part dels
serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament del carrer Mossèn Joan
Baptista Sales”, per un import de 65.739,76 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a l’adjudicatària de les
obres Regimovi, SL.
14. APROVACIÓ CINQUENA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA “ARRANJAMENT DEL
CARRER SANT RAFAEL I ANNEXOS”
Per unanimitat.
Vista la Certificació núm. 5 de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i annexos”,
presentada per la direcció de l’obra, per un import de vuitanta-set mil quatre-cents seixantanou euros amb seixanta-set cèntims (87469,67 €), i un cop fetes les comprovacions per
part dels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local adopa els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 5 de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i
annexos”, per un import de 87.469,67 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària de les obres Excavacions Vives
Anguera, SL i a intervenció de fons.
15. SOL·LICITUD INGRÉS 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.
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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:
Jorge Lleixà Tals amb DNI núm. 52601893L, amb efectes del dia 11 de febrer de
2019.

SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.
16. APROVACIÓ BASES CONCURS D'IMATGE DIGITAL 2019
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Per unanimitat.
Vistes les Bases elaborades per la Regidoria de Joventut, Mitjans de comunicació i Noves
tecnologies per al Concurs d’imatge digital 2019.
Atès que l’objectiu d'aquest concurs d’imatge digital és fomentar el coneixement del nostre
poble i de la seva gent així com incentivar l’ús de les tecnologies de la informació entre els
planers.
Atès que el concurs pretén apropar i donar a conèixer la nostra població en tots els
vessants possibles: medi natural, urbanisme, arquitectura, societat, festes, tradicions, etc.
Vist que el tema de la XIV Edició del concurs de fotografia digital serà: Portals i portalades
de Santa Bàrbara.
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
Aprovar les Bases del concurs d’imatge digital 2019 presentades per la Regidoria de
Joventut, Mitjans de comunicació i Noves tecnologies.
Contractació
17. 2019/08/SU - ROBA BRIGADA
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de roba per a la brigada
municipal com a com a conseqüència de la incorporació de nou personal.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Laia Martí Lleixà (47859160R) de
336,50 € i 70,67 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:17:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:19:44

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 roba per a la brigada amb Laia Martí
Lleixà, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i
que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor,
de conformitat amb les següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 18100000-0
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías, 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 336,50 €, i 70,67 € d'IVA.
Partida pressupostària: 920 2210400
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:
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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. 2019/09/SU - ROBA PUBILLES
Per unanimitat.
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Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de roba per a la confecció
dels vestits de les pubilles del municipi de l'any 2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Jordi Curto Caballé (47620542P)
de 173,00 € per pubilla i 157,40 € per pubilla infantil, fins a un màxim de
4.300,00 € + 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 roba per a la confecció dels vestits
de les pubilles amb Jordi Curto Caballé, 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: 18200000-1
El responsable del contracte serà el Sra. Judit Lleixà Solà.
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 173,00 € per pubilla i157,40 € per pubilla infantil, fins
a un màxim de 4.300,00 € + IVA.
Partida pressupostària: 338 2269903
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.
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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.

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 3FFE113F6BA74B3C96A7E9694A9FAABB i data d'emissió 19/03/2019 a les 12:57:28

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. 2019/10/SU - GEGANT
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat d'adquirir un gegant per tal d'ampliar l'inventari dels ja
existents.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Joaquin Foix Gellida (202420121B)
de 1.000,00 € i 100,00 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:17:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:19:44

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:

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 3FFE113F6BA74B3C96A7E9694A9FAABB i data d'emissió 19/03/2019 a les 12:57:28

PRIMER. Executar el contracte de subministrament amb Joaquin Foix Gellida, 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: 39100000-3
El responsable del contracte serà la Sra. Laia Pla Coto.
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 1.000,00 €, i 100,00 € d'IVA.
Partida pressupostària: 920 6250000
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA
2a de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en
el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:17:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:19:44

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. 2019/11/SE - FOTÒGRAF
Per unanimitat.

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 3FFE113F6BA74B3C96A7E9694A9FAABB i data d'emissió 19/03/2019 a les 12:57:28

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de fotògraf per als actes que
s'organitzen des de l'Ajuntament.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost d'Efren Cid Clúa (47625529G) de
2.066,12 € i 433,89 € 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 fotògraf per als actes que organitza
l'Ajuntament, 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: 22315000-1
El responsable del contracte serà el Sr. Alfred Blanch Farnós.
El termini es fixa en 1 any a comptar des del dia 1 d'abril de 2019.
El preu del contracte es fixa en 2.066,12 €, i 433,89 € d'IVA.
Partida pressupostària: 912 2260100
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:17:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:19:44

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.

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 3FFE113F6BA74B3C96A7E9694A9FAABB i data d'emissió 19/03/2019 a les 12:57:28

SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA
2a de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en
el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

21. 2019/10/SE - MANTENIMENT ELÈCTRIC
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de manteniment de l'enllumenat
públic per tal de garantir-ne el correcte estat.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost d' Instal·lacions Jordan Royo Balagué
(47828522E) de 10.873,51 € i 2.283,44 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:17:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:19:44

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:

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 3FFE113F6BA74B3C96A7E9694A9FAABB i data d'emissió 19/03/2019 a les 12:57:28

PRIMER. Executar el contracte de servei, 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:
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías.
El termini es fixa en 5 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 10.873,51 €, i 2.283,44 € d'IVA.
Partida pressupostària: 165 2100003
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA
2a de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en
el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:17:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:19:44

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. 2019/12/SE - FESTA JOVE
Per unanimitat.

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 3FFE113F6BA74B3C96A7E9694A9FAABB i data d'emissió 19/03/2019 a les 12:57:28

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'organització d'una festa jove en el
marc de la celebració de les Festes Majors.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de HAPPY STAR, S.L. (B55535389) de
4.000,00 € i 840,00 € 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 d'organització d'una festa jove, 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: 92312251-5
El responsable del contracte serà el Sra. Judit Lleixà Solà
El s'executarà els dies 12 i 13 de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 4.000,00 €, i 840,00 € d'IVA.
Partida pressupostària: 338 2269903
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:17:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:19:44

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.

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 3FFE113F6BA74B3C96A7E9694A9FAABB i data d'emissió 19/03/2019 a les 12:57:28

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. 2019/13/SE - DISSENY ROTONDA
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de disseny i personalització de
l'element ornamental de la rotonda existent entre el Passeig de la Generalitat i la
Carretera de la Galera.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil PERSONALITZACIÓ
D'ESPAIS PÚBLICS, S.L. (B67164384) de 595,00 € i 124,95 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:17:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:19:44

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:

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 3FFE113F6BA74B3C96A7E9694A9FAABB i data d'emissió 19/03/2019 a les 12:57:28

PRIMER. Executar el contracte de servei de disseny i personalització de la rotonda
esmentada, 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: 45451100-4
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías.
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 595,00 €, i 124,95€ 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:17:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 12/03/2019 a les 09:19:44

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

24. 2019/14/SE- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (GESTIÓ ESCOLA MÚSICA)
Per unanimitat.

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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Fets

1. Justificada la necessitat de contractar el servei de gestió de l’Escola Municipal de
Música Germans Arasa “Los Flarets” el curs 2018-2019, en tant que l’Ajuntament no
disposa dels mitjans materials i professionals necessaris per a gestionar-lo
directament.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la Unió Musical Jaume Balmes
(G43116896) de 14.876,03 € i 3.123,97 € d’IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

Fonaments jurídics

Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

En conseqüència, S'APROVA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de gestió de l’Escola Municipal de Música
Germans Arasa “Los Flarets” el curs 2018-2019, 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: 80000000-4
El responsable del contracte serà el Sr. Alfred Blanch Farnós.
El termini es fixa 1 any a comptar des de la data de notificació del següent acord.
El preu del contracte es fixa en 14.876,03 €, i 3.123,97 € 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.
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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.

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

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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