Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local 04/04/2019
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 4 d'abril de 2019
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 19:55
Lloc: Junta de Govern Local

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

ACORDS
Aprovació acta de la sessió anterior de data 21-03-2019
1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 21/03/2019
Per unanimitat.
S'aprova l'acta de la sessió anterior.
Aprovació relació de factures
2. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 6 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, em
matèria de pressupostos.
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
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,S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en
la relació de factures número 6 per un import total de 19.163,58€
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.

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

Aprovació comptador d'aigua
3. JORGE ARRUFAT JARDÍ
Per unanimitat.

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Jorge Arrufat Jardí, per efectuar els DRETS DE
CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble que consta a l'expedient, zona
qualificada com a urbana.
Li correspon el pagament de 67,14 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta llicència.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència,S'ACORDA:
Atorgar en favor del sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa SOREA per a que es dugui a terme la instal·lació del comptador d’aigua, d’acord
amb l’informe emès pel tècnic municipal i que literalment es transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada per Jorge Arrufat Jardí, per efectuar els DRETS DE
CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble que consta a l'expedient, el
tècnic que subscriu emet el següent INFORME:
Si per a disposar el comptador es necessari realitzar un tram d’escomesa al vial o camí, es
deurà sol·licitar el permís previ de connexió.
Si el solar, edifici o parcel·la, ja disposa d’escomesa general, no hi ha impediments.
Tots els treballs deuran ésser autoritzats i supervisats per l’empresa SOREA.
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.

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

Aprovació expedient d'expropiació de l'antiga Estació
4. EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ
Per unanimitat.

Vista la relació concreta i invidualitzada en la que es descriuen els béns i els propietaris
dels mateixos que han de ser objecte d'expropiació per l'execució de les obres d’adequació
de l’edifici de l’antiga estació i terrenys adjacents, per a destinar-los a un espai on realitzar
activitats socio-culturals, als terrenys qualificats com a sòl urbà, clau 5 “Equipament”, la
Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la relació concreta i indivi-dualitzada dels béns i dels
propietaris amb indicació de la seva residència i domicili, afectats pel procediment
expropiatori, declarant la necessitat de la seva ocupació.
SEGON. Que es faci pública l'anterior relació en el Tauler d'anuncis i en el Butlletí oficial de
la Província per tal que en el termini de quinze dies els afectats puguin formu-lar
al×legacions sobre la procedència de la ocupació dels béns i el seu estat material o legal.
TERCER. De no produir-se al×legacions es considerarà definitivament aprovada la relació i
la necessitat de llur ocupació, iniciant-se a partir d’aquell moment l'expedient d'expropiació
forçosa de les finques incloses en la relació aprovada.
Peticions vàries
5. RAMON VALLÉS BELTRAN
Per unanimitat.

Fets
Atesa la petició presentada pel Sr. Ramón Vallés Beltran, en la que sol·licita el canvi de
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 176, que actualment figura a nom del Sr.
Francisco Vallés Monllau, a favor del peticionari per defunció del titular i renúncia de l’altra
hereu, i l’expedició de nou títol.

Fonaments de dret
Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència,S'ACORDA:

PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 176 a favor del
peticionari, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària, i a intervenció de fons.

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

6. FRANCISCO JAVIER VALLES BELTRAN
Per unanimitat.

Fets
Atesa la petició presentada pel Sr. Francisco Javier Vallés Beltran, en la que sol·licita el
canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 150, que actualment figura a nom del Sr.
Francisco Vallés Monllau, a favor del peticionari per defunció del titular i renúncia de l’altre
hereu, i l’expedició de nou títol.

Fonaments de dret
Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència,S'ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 150 a favor del
peticionari, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari, i a intervenció de fons.

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

7. CLUB DE FÚTBOL SANTA BÀRBARA
No tractat, es deixa damunt la taula.
Vista la sol·licitud d'ajut econòmic.
Contractes
8. 2019/15/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (SALVAMENT I SOCORRISME)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de salvament i socorrisme per tal de
garantir la seguretat dels usuaris de la piscina municipal l'any 2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SALUT I CAMES
SPORTS AND SERVICES, S.L.U. (B55749691) de 12.396,90 € i 2.603,40 € 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 salvament i socorrisme, 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: 71317200-5
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch.
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des del dia 22 de juny de 2019.
El preu del contracte es fixa en 12.396,90 €, i 2.603,40 € d'IVA.
Partida pressupostària: 340 2279903
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

9. 2019/16/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MONITORATGE I TAQUILLA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de monitoratge i taquilla per tal de
donar la formació necessària en matèria de natació durant els cursos que
s'organitzen des de l'Ajuntament i que es duen a terme a la piscina municipal, a més
del servei de recaptació de les entrades a la mateixa.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de JOAN SUBIRATS BERENGUÉ
(47623050D) de 10.330,50 € i 2.169,00 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència,S'ACORDA:

PRIMER. Executar el contracte de servei de monitoratge i taquilla, 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: 80500000-9
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch.
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des del dia 22 de juny de 2019.
El preu del contracte es fixa en 10.330,50 €, i 2.169,00 € d'IVA.
Partida pressupostària: 340 2279903
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

10. 2019/17/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (BOU CAPLLAÇAT)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de correbous consistent en dos bous
capllaçats per tal de dur a terme la celebració de la festivitat de Sant Gregori.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de HILARIO PRÍNCEP MARTÍNEZ
(40908487C) de 600,00 € i 126,00 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència,S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de correbous, 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: 98300000-6
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà.
El contracte s'executarà el dia 11 de maig de 2019
El preu del contracte es fixa en 600,00 €, i 126,00 € d'IVA.
Partida pressupostària: 338 2269904
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

11. 2019/18/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (AMBULÀNCIA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'ambulància per tal de garantir
l'assistència sanitària durant la celebració del bou capllaçat amb motiu de la festivitat
de Sant Gregori.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de CRUZ ROJA ESPAÑOLA
(Q2866001G) de 76,04 € i 15,97 € 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'ambulància, 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: 34114121-3
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà
El contracte s'executarà el dia 11 de maig de 2019.
El preu del contracte es fixa en 76,04 €, i 15,97 € d'IVA.
Partida pressupostària: 338 2269904
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

12. 2019/19/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (METGE)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'assistència mèdica durant la
celebració del bou capllaçat en el marc de la festivitat de Sant Gregori el proper 11
de maig de 2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de CARLOS RAMON BALADA
(40914990Z) de 235,29 €.
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'assistència mèdica, 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: 85121000-3
El responsable del contracte serà Sra. Judit Lleixà Solà.
El contracte d'executarà el dia 11 de maig de 2019
El preu del contracte es fixa en 235,29 €.
Partida pressupostària: 338 2269904
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

13. 2019/20/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ASSEGURANCES)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'assegurança de responsabilitat civil
i d'accidents per tal de garantir les responsabilitats que es puguin derivar a de la
celebració del bou capllaçat amb motiu de la festivitat de Sant Gregori el proper 11
de maig de 2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de FERRER Y OJEDA ASOCIADOS
CORREDORIA DE SEGUROS, S.L. (B58265240) de:
Assegurança de Responsabilitat Civil: 450,01 €
Assegurança d'Accidents: 820,53 €
1. 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'assegurança de responsabilitat civil i accidents,
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: 66510000-8
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà.
El contracte s'executarà el dia 11 de maig de 2019.
El preu del contracte es fixa en:
Assegurança de Responsabilitat Civil: 450,01 €
Assegurança d'Accidents: 820,53 €
Partida pressupostària: 338 2269904
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

14. 2019/13/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (FAROLES)

Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de quatre faroles LED per
al camí del Cementiri municipal.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ELECTRICITAT ELOIFERRE, S.L. (B55513717) de 1.720,00 € i 361,20 € 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 quatre faroles LED per al camí del
Cementiri amb la mercantil ELECTRICITAT ELOI-FERRE, 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: 34928510-6
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 1.720,00 €, i 361,20 € d'IVA.
Partida pressupostària: 165 6230005
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

Assumptes diversos
15. APROVACIÓ ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS
"ARRANJAMENT DEL CARRER SANT RAFAEL I ANNEXOS"

DE

LES

OBRES

Per unanimitat.
Vista l’acta de preus contradictoris de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i annexos”,
que incorpora els preus contradictoris números Plaça1, Plaça2, Plaça3, Plaça4, i Plaça5,
degudament signada pel tècnic director de l’obra i l’empresa adjudicatària Excavacions
Vives Anguera, SL
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’acta de preus contradictoris de la que se’n ha donat compte.
SEGON. Donar trasllat de l’acta de preus contradictoris aprovada, juntament amb
certificació del present acord a l’adjudicatària.
16. APROVACIÓ SEGONA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA “ARRANJAMENT DEL CARRER
MN. JOAN BAPTISTA SALES”
Per unanimitat.
Vista la Certificació núm. 3 de les obres “Arranjament del carrer Mossèn Joan Baptista
Sales”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de cent vint-i-dos mil dos-cents
seixanta-set euros amb cinquanta cèntims (122.267,50 €), 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. 3 de l’obra “Arranjament del carrer Mossèn Joan
Baptista Sales”, per un import de 122.267,50 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a l’adjudicatària de les
obres Regimovi, SL.
17. APROVACIÓ AJUT D'URGÈNCIA SOCIAL
Per unanimitat.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pels Serveis socials bàsics de l’
ajuntament de Santa Bàrbara.
Vista la valoració positiva emesa per l’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’
Ajuntament de Santa Bàrbara, i que consta a l’expedient com Annex I, en relació a la
sol·licitud presentada.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social, d’
acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i
a intervenció de fons.
18. APROVACIÓ PROGRAMA D’ACTES DE LES XXVIII JORNADES CULTURALS I
PROGRAMA D’ACTES DE LES III JORNADES CULTURALS INFANTILS
Per unanimitat.
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Cultura, per a la realització de les
XXVIII Jornades Culturals que es desenvoluparan des del 23 d’abril fins al 19 de maig de
2019.
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Cultura, per a la realització de les
III Jornades Culturals Infantils que es desenvoluparan des del 3 de juny fins al 7 de juny de
2019.
Els membres de la Junta de Govern Local els aproven.
Sol·licitud vacances i AP personal Ajuntament
19. CONCESSIÓ DE VACANCES - JORDI PRÍNCEP
Per unanimitat.

Fets
Per part de Jordi Príncep Rodríguez personal laboral d’aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Secretaria ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període de 12 d’agost al
13 de setembre de 2019, amb un total de 86 hores i AP el 18 d’abril de 2019 amb un total
de 3.45h
Atès l'informe favorable de la Regidora de Personal

Fonaments de dret

RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel la qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic.

En conseqüència,S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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. CONCESSIÓ DE VACANCES- MONTSE TOMÀS CID
Per unanimitat.

Fets
Per part de Montse Tomàs Cid personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Serveis Socials ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el periode del 16 al 19 de juliol,
del 6 al 30 d'agost de 2019 i d'assumptes personals els dies: 18 d'abril de 2019; amb un
total de 165 hores de vacances i 45 hores d'AP.
Atès l'informe favorable de la Regidora de Personal.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència,S'ACORDA:
En conseqüència, PROPOSO:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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. CONCESSIÓ DE VACANCES- JOSEP ROIGET
Per unanimitat.

Fets
Per part de Josep Roiget Subirats personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
de Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 15 al 18 de
juliol, del 19 al 30 d'agost, 30 i 31 de desembre de 2019 i del 2 al 10 de gener de 2020 i
assumptes personals els dies: 1 de fefrer, 10 de maig, 19 de juliol, 16 d'agost, 5 i 27 de
desembre de 2019.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència,S'ACORDA:
En conseqüència, PROPOSO:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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. CONCESSIÓ DE VACANCES-JOSÉ RAMON MONTESÓ GARCÍA
Per unanimitat.

Fets
Per part de José Ramon Montesó García personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període de l'1 al
16 d'agost i del 16 al 30 de setembre de 2019.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència,S'ACORDA:
En conseqüència, PROPOSO:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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. CONCESSIÓ DE VACANCES- JOSEP TOMÀS ARASA
Per unanimitat.

Fets
Per part de Josep Tomàs Arasa personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 4 al 8 de març,
10 de maig, del 5 al 22 d'agost, del 27 al 31 de desembre de 2019, 2 i 3 de 2020, i
assumptes personals els dies: 27 de febrer i 23 d'agost.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència,S'ACORDA:
En conseqüència, PROPOSO:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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AJUNTAMENT DE SANTA BARBARA

Pàgina:
Data:

Exercici comptable:

1
01/04/2019

2019

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00006 - JUNTA DE GOVERN LOCAL 04-04-2019

Estat:

Oberta

Tipus d'acord:
N.Reg. Núm. Ope.

JUNTA DE GOVERN LOCAL

D.Reg.

ADO

B. Data Ope.

C.
Doc.

Text

NIF.

Raó social interessat

Núm. Fac.

Data Fac.

Exer. C.Org. C.Fun.

C. Eco.

Sp. Projecte

Rec-Des/I.V.A.

Import

Import líquid Departament

000298 2019000522 12/03/2019

12/03/2019 001

DISFRESSES
ACTIVITATS JOVENTUT

24309803E

CARRERES MUÑOZ SILVIA

100035960

25/02/2019 2019 0

924

2260901 01

147,87

147,87 - JOVENTUT

000303 2019000527 13/03/2019

13/03/2019 013

3u IMPRESORES HP
LASERJET PRO M118DW
(OFICINES)

B12550943

RECICLADOS VINAROS S.L

VE3955

28/02/2019 2019 0

920

6260000 01

508,20

508,20 - MITJANS DE
COMUNICACIÓ

000304 2019000528 13/03/2019

13/03/2019 013

DEVOL. 2u IMPRESORES B12550943
BROTHER HL-L2350DW

RECICLADOS VINAROS S.L

20163

07/03/2019 2019 0

920

6260000 01

-205,70

-205,70 - MITJANS DE
COMUNICACIÓ

000316 2019000811 19/03/2019

01/03/2019 001

ENDESA PARC
AGOST-SETEMBRE 2018
E.P. - ABONAMENT

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

14/01/2019 2019 0
P4Z901S0000199

165

2210000 01

-36,60

-36,60 - SERVEIS
GENERALS

000317 2019000812 19/03/2019

01/03/2019 001

B55688410
E-PORTES INTERNET
AJUNTAMENT MARÇ 2019

E-PORTS AMPLE DE BANDA I A-201907043 01/03/2019 2019 0
INTERNET, S.L.

920

2220000 01

36,30

36,30 - SERVEIS
GENERALS

000318 2019000813 19/03/2019

01/03/2019 001

E-PORTES INTERNET
SMARTCENTRE MARÇ
2019

B55688410

E-PORTS AMPLE DE BANDA I A-201907044 01/03/2019 2019 0
INTERNET, S.L.

920

2220000 01

36,30

36,30 - SERVEIS
GENERALS

000320 2019000815 19/03/2019

14/03/2019 001

ORANGE INTERNET
SMARTCENTRE I
EMISSORA FEBRER

A82009812

ORANGE ESPAGNE,S.A.U.

03/03/2019 2019 0
601-KF19-10633

920

2220000 01

123,42

123,42 - SERVEIS
GENERALS

000321 2019000816 19/03/2019

05/03/2019 001

LA CAIXA COMISSIONS
MARÇ 2019

A08663619

CAIXABANK, S.A.

005235308

05/03/2019 2019 0

011

3590000 01

7,02

7,02 - HISENDA

000322 2019000817 19/03/2019

06/03/2019 001

LA CAIXA COMISSIONS
MARÇ 2019

A08663619

CAIXABANK, S.A.

005235452

06/03/2019 2019 0

011

3590000 01

4,36

4,36 - HISENDA

000323 2019000818 19/03/2019

09/03/2019 001

LA CAIXA COMISSIONS
MARÇ 2019

A08663619

CAIXABANK, S.A.

005424796

08/03/2019 2019 0

011

3590000 01

0,73

0,73 - HISENDA

000324 2019000819 19/03/2019

11/03/2019 001

LA CAIXA COMISSIONS
MARÇ 2019

A08663619

CAIXABANK, S.A.

005425024

11/03/2019 2019 0

011

3590000 01

1,69

1,69 - HISENDA

000325 2019000827 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA AJUNTAMENT
S.G. FEBRER 2019

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

11/03/2019 2019 0
PLR901N0031340

920

2210001 01

106,23

106,23 - SERVEIS
GENERALS

AJUNTAMENT DE SANTA BARBARA

Pàgina:
Data:

Exercici comptable:

2
01/04/2019

2019

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00006 - JUNTA DE GOVERN LOCAL 04-04-2019

Tipus d'acord:

JUNTA DE GOVERN LOCAL

000326 2019000828 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA C/BAIX EBRE
FEBRER 2019 E.P.

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PLR901N0015970

165

2210000 01

358,38

358,38 - SERVEIS
GENERALS

000327 2019000829 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA ESCOLES
FEBRER 2019

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

11/03/2019 2019 0
PLR901N0031633

323

2210006 01

1.029,76

1.029,76 - SERVEIS
GENERALS

000328 2019000830 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA C/MAS DE
BARBERANS FEBRER
2019 E.P.

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

11/03/2019 2019 0
PLR901N0030138

165

2210000 01

1.144,71

1.144,71 - SERVEIS
GENERALS

000329 2019000831 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA AJUNTAMENT
FEBRER 2019

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

11/03/2019 2019 0
PLR901N0031342

920

2210001 01

164,73

164,73 - SERVEIS
GENERALS

000330 2019000832 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA C/AMERICA
FEBRER 2019 E.P.

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PNR901N0008193

165

2210000 01

88,08

88,08 - SERVEIS
GENERALS

000331 2019000833 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA PG.ESCOLES
FEBRER 2019 E.P.

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PLR901N0015966

165

2210000 01

74,55

74,55 - SERVEIS
GENERALS

000332 2019000834 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA ZONA
POLIESPORTIU FEBRER
2019 E.P.

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PLR901N0015971

165

2210000 01

242,79

242,79 - SERVEIS
GENERALS

000333 2019000835 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA C/MILA I
FONTANALS FEBRER
2019 E.P.

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PNR901N0008190

165

2210000 01

111,39

111,39 - SERVEIS
GENERALS

000334 2019000836 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA PG.ESCOLES
FEBRER 2019 E.P.

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PLR901N0015969

165

2210000 01

413,01

413,01 - SERVEIS
GENERALS

000335 2019000837 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA PD.TALARN
FEBRER 2019 E.P.

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

13/02/2019 2019 0
P1M901N0237016

165

2210000 01

101,31

101,31 - SERVEIS
GENERALS

000336 2019000838 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA PARC FEBRER
2019 E.P.

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

08/03/2019 2019 0
PLR901N0029562

165

2210000 01

26,41

26,41 - SERVEIS
GENERALS

000337 2019000839 19/03/2019

19/03/2019 001

A81948077
ENDESA HOTEL
ENTITATS
DESEMBRE-FEBRER 2019

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

13/02/2019 2019 0
P1M901N0237214

334

2210014 01

72,89

72,89 - SERVEIS
GENERALS

000338 2019000840 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA MERCAT FEBRER A81948077
2019

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

11/03/2019 2019 0
PLR901N0031341

4312

2210013 01

268,64

268,64 - SERVEIS
GENERALS

000339 2019000841 19/03/2019

19/03/2019 002

ENDESA EMISSORA
FEBRER 2019

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

11/03/2019 2019 0
PLR901N0031343

334

2210010 01

131,21

AJUNTAMENT DE SANTA BARBARA

Pàgina:
Data:

Exercici comptable:

3
01/04/2019

2019

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00006 - JUNTA DE GOVERN LOCAL 04-04-2019

Tipus d'acord:

JUNTA DE GOVERN LOCAL
IVA

27,55

158,76 - SERVEIS
GENERALS

000340 2019000842 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA C/ULLDECONA
FEBRER 2019 E.P.

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

11/03/2019 2019 0
PLR901N0030139

165

2210000 01

729,88

729,88 - SERVEIS
GENERALS

000341 2019000843 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA
PG.GENERALITAT
FEBRER 2019 E.P.

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PNR901N0010200

165

2210000 01

190,89

190,89 - SERVEIS
GENERALS

000342 2019000844 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA C.DIA FEBRER
2019

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

07/03/2019 2019 0
PLR901N0024605

231

2210003 01

339,36

339,36 - SERVEIS
GENERALS

000343 2019000845 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA POLIESPORTIU
FEBRER 2019

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PLR901N0015968

342

2210002 01

935,97

935,97 - SERVEIS
GENERALS

000344 2019000846 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA MUSEU FEBRER
2019

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

11/03/2019 2019 0
PLR901N0030285

333

2210009 01

216,25

216,25 - SERVEIS
GENERALS

000345 2019000847 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA C/ROSA FEBRER A81948077
2019 E.P.

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PLR901N0015967

165

2210000 01

1.586,78

1.586,78 - SERVEIS
GENERALS

000346 2019000848 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA MAGATZEM
FEBRER 2019

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

13/02/2019 2019 0
P1M901N0236352

920

2210012 01

193,29

193,29 - SERVEIS
GENERALS

000347 2019000849 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA C/SANT ANTONI A81948077
FEBRER 2019 E.P.

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PNR901N0008191

165

2210000 01

48,88

48,88 - SERVEIS
GENERALS

000348 2019000850 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA PD.PALOMO
FEBRER 2019 E.P.

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PNR901N0008192

165

2210000 01

59,24

59,24 - SERVEIS
GENERALS

000349 2019000851 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA SMARTCENTRE
FEBRER 2019

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PLR901N0015972

330

2210011 01

2.123,61

2.123,61 - SERVEIS
GENERALS

000350 2019000852 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA POL.IND.LLEDO A81948077
FEBRER 2019 E.P.

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

05/03/2019 2019 0
PLR901N0015965

165

2210000 01

83,71

83,71 - SERVEIS
GENERALS

000351 2019000853 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA LLAR INFANTS
DESEMBRE-GENER 2019

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

13/02/2019 2019 0
P1M901N0236353

323

2210005 01

308,28

308,28 - SERVEIS
GENERALS

000352 2019000854 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA C/SANT JORDI, A81948077
37 DESEMBRE-FEBRER
2019

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

13/02/2019 2019 0
P1M901N0236132

920

2210012 01

28,97

28,97 - SERVEIS
GENERALS

AJUNTAMENT DE SANTA BARBARA

Pàgina:
Data:

Exercici comptable:

4
01/04/2019

2019

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00006 - JUNTA DE GOVERN LOCAL 04-04-2019

Tipus d'acord:

JUNTA DE GOVERN LOCAL

000353 2019000855 19/03/2019

19/03/2019 001

ENDESA
PROV.AJUNTAMENT
FEBRER 2019

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

12/03/2019 2019 0
PNR901N0022538

920

2210012 01

145,49

145,49 - SERVEIS
GENERALS

000354 2019000856 19/03/2019

19/03/2019 001

SOREA CÀNON 1r
TRIMESTRE 2019

A08146367

06/03/2019 2019 0
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL 13272019A100000048
DE BASTECIMENTO DE
AGUAS, SA

170

2250100 01

0,19

0,19 - SERVEIS
GENERALS

000355 2019000857 19/03/2019

19/03/2019 001

SOREA CÀNON 1r
TRIMESTRE 2019

A08146367

08/03/2019 2019 0
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL 13272019A100001806
DE BASTECIMENTO DE
AGUAS, SA

170

2250100 01

3,28

3,28 - SERVEIS
GENERALS

000359 2019000862 20/03/2019

03/03/2019 013

COMISSIÓ TPV FEBRER
2019

B65466997

COMERCIA GLOBAL PAYMENTS 5067815
ENTITAT DE PAGAMENT,
S.L.

10/03/2019 2019 0

011

3590000 01

11,00

11,00 - HISENDA

000360 2019000863 20/03/2019

20/03/2019 013

PELLICE VIATGE
CONTENIDOR RESIDUS
FEBRER 2019

B43036581

HNOS PELLICE SL

2019000178

28/02/2019 2019 0

1621

2270000 01

118,80

000362 2019000865 20/03/2019

20/03/2019 001

REPARAR TISORES PODA A43097914
I COMPRA TISORES
MANUALS

PRIMITIVO CONESA S.A

2019/A/19121613/03/2019 2019 0

150

2130000 01

39,91

2019 0

150

2211100 01

33,80

1532

2190001 01

208,31

2019 0

150

2130000 01

109,36

317,67 - GOVERNACIÓ
490,06 - GOVERNACIÓ

000363 2019000866 20/03/2019

20/03/2019 001

A43201185
COLA CAUTXO PARC
INFANTIS I REPARACIÓ
FREGADORA

HERRAIZ-MAQUINARIA ICA,
S.A.

1903173

73,71 - GOVERNACIÓ

000364 2019000867 20/03/2019

20/03/2019 001

MATERIAL REG PARC
CANÍ I VORERA
PG.GENERALITAT

A43655133

HERRAIZ SITEMES S.A

15/03/2019 2019 0

171

2190003 01

490,06

000365 2019000868 20/03/2019

18/03/2019 001

TELEFONICA FAX
FEBRER 2019

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA6550055594 19/03/2019 2019 0

920

2220000 01

19,02

19,02 - SERVEIS
GENERALS

000370 2019000873 25/03/2019

25/03/2019 001

F43329028
TERRA I ABONO
PLANTES POLIESPORTIU

AGRICOLA DEL CAMP "SANTA 2120
BARBARA".S.C.C.L.

15/03/2019 2019 0

342

2120007 01

153,19

153,19 - ESPORTS

000376 2019000879 25/03/2019

25/03/2019 001

ACTIVADOR FILTRE
PARTICULES
AGRANADORA

TALLERS VIDIELLA, S.L.

15/03/2019 2019 0

920

2140000 01

110,21

110,21 - GOVERNACIÓ

B43969856

1901170

15/03/2019 2019 0

118,80 - MEDI AMBIENT

190268

AJUNTAMENT DE SANTA BARBARA

Pàgina:
Data:

Exercici comptable:

5
01/04/2019

2019

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00006 - JUNTA DE GOVERN LOCAL 04-04-2019

Tipus d'acord:

JUNTA DE GOVERN LOCAL

000384 2019000887 26/03/2019

26/03/2019 001

QUOTA CONNEXIÓ
ALARMA HOTEL
ENTITATS 2019

B60882537

RECEPCION Y CONTROL DE
ALARMAS, S.L.

537199

15/03/2019 2019 0

920

2270100 01

231,11

231,11 - SERVEIS
GENERALS

000385 2019000888 26/03/2019

26/03/2019 001

QUOTA CONNEXIÓ
ALARMA ESCOLA 2019

B60882537

RECEPCION Y CONTROL DE
ALARMAS, S.L.

537187

15/03/2019 2019 0

920

2270100 01

230,80

230,80 - SERVEIS
GENERALS

000390 2019000893 26/03/2019

26/03/2019 001

NETEJA CLAVEGUERAM
C/LLIBERTAT

B43516988

PRONTOSERVIS, S.L.

201900687

22/03/2019 2019 0

160

2100001 01

192,50

192,50 - GOVERNACIÓ

000391 2019000894 26/03/2019

26/03/2019 001

MANTENIMENT E.D.A.R. P9300008A
POL.IND.LLEDÓ GENER
2019

CONSELL COMARCAL DEL
MONTSIA

001

20/03/2019 2019 0

160

2100001 01

1.137,83

15.037,65

TOTAL ADO:
TOTAL REC/DES ADO:
TOTAL I.V.A. ADO:

1.137,83 - MEDI AMBIENT

15.065,20

0,00
27,55

ADOP-MP
000296 2019000520 12/03/2019

12/03/2019 001

SOPAR MONITORS
COLÒNIES 2018

73913552Q

MARTINEZ SAPIÑA VICENT

1372-B

01/03/2019 2019 0

924

2260901 01

275,00

275,00

TOTAL ADOP-MP:

275,00 - JOVENTUT

275,00

O
000358 2019000860 19/03/2019

19/03/2019 001

VERIFICACIÓ
PARALLAMPS DE LES
ESCOLES 2019

B08325482

QUIBAC, S.L.

2019/02/471 22/02/2019 2019 0

323

2120004 01

195,80

000361 2019000864 20/03/2019

20/03/2019 005

MARCADOR ELECTRÒNIC
PER AL CAMP DE
FUTBOL

B43411602

SPORTS FEVI S.L.

4982

150

6230000 01

3.627,58

TOTAL O:

14/03/2019 2019 0

3.823,38

195,80 - ENSEYAMENT

3.627,58 - ESPORTS

3.823,38

AJUNTAMENT DE SANTA BARBARA

Pàgina:
Data:

Exercici comptable:

2019

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00006 - JUNTA DE GOVERN LOCAL 04-04-2019

Tipus d'acord:
TOTAL RELACIÓ:

19.136,03
TOTAL REC/DES RELACIÓ:
TOTAL I.V.A. RELACIÓ:

DILIGÈNCIA:
Per a fer constar que l'anterior relació de factures ha estat aprovada en la sessió i data de l'encapçalament.
Ho certifico
La Secretària acctal.

Vist i Plau
L'Alcalde

0,00
27,55

19.163,58

6
01/04/2019

