Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
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Sessió: Junta de Govern Local 25/04/2019
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Extraordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 25 d'abril de 2019
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:05
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 04/04/2019
1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 04/04/19
Per unanimitat.

Aprovació relació de factures
2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE FACTURES JGL 25-04-19
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 7 que consta 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.
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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:
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PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en
la relació de factures número 7 per un import total de 110.263,15€
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 comptadors d'aigua
3. TECFLEX GRAPHIC, S.L.U.
Per unanimitat.

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Tecflex Graphic, S.L.U., amb CIF B43825249, amb domicili
al Polígon Industrial Barranc de Lledó carrer Ponent , S/N, parcel·la 16-2, per efectuar els
DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’esmentat immoble, 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.
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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 connexió i la instal·lació del comptador d’
aigua, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal i que literalment es transcriu:
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“Davant de la sol·licitud signada per Tecflex Graphic, S.L.U., amb CIF B43825249, amb
domicili al Polígon Industrial Barranc de Lledó carrer Ponent , S/N, parcel·la 16-2, per
efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a la nau situada al
Polígon Industrial Barranc de Lledó carrer Ponent , S/N, parcel·la 16-2, 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
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4. MARIA ISABEL AVILA ORTUÑEZ
Per unanimitat.

Fets
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Vista la sol·licitud formulada per Maria Isabel Avila Ortuñez, 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 de la 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 Maria Isabel Avila Ortuñez, 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.
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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.”
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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

Sol·licitud subvenció Escola de Música
5. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ESCOLA DE MÚSICA
Per unanimitat.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar la convocatòria del
procediment administratiu per a la concessió de subvencions durant l’any 2019,
corresponents a les següents línies de foment que gestiona la Unitat de Cultura, de l’Àrea
dels Serveis d’Assistència al Ciutadà.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció a les escoles de música de titularitat i
gestió municipal de la demarcació de Tarragona pel curs 2018-2019.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció dins el de
programes i activitats culturals, per al manteniment de l’escola de música municipal
Germans Arasa “Los Flarets” curs 2018-2019, per un import de 42.424,90 €.
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació ne-cessària per l'efectivitat dels presents acords.
Peticions varies
6. FRANCH CASES - NINXOL 144 BX. BLOC A
Per unanimitat.

Fets
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Vista la petició presentada per les Sres. Alexandra, Eva Cinta i Sílvia Franch Cases en la
que sol·licita l’adquisició del dret funerari del nínxol núm. 144 bx. bloc A del Cementiri
municipal.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 144 bx., bloc A, a favor de
les peticionaries, l’expedició del títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris 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. MARIA ESPUNY BARBERÀ
Per unanimitat.
Vista la petició presentada per la Sra. Maria Espuny Barberà, en la que sol·licita el
pagament de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels
Carnavals 2019 "Famigalia", 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.
8. CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Per unanimitat.
Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que
exposa que el club té previst realitzar les següents activitats:
· Campus de Setmana Santa.
· Campus d’Estiu.
· Torneig de Fútbol Vila de Santa Bàrbara.
Per la qual cosa sol·licita una aportació econòmica per a l’organització de les activitats
abans esmentades.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 500,00 € per realitzar el Campus de Setmana
Santa.
SEGON. Aprovar l’aportació econòmica de 500,00 € per realitzar el Campus d’Estiu.
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TERCER. Aprovar l’aportació econòmica de 500,00 € per realitzar el Torneig de Fútbol Vila
de Santa Bàrbara a realitzar el dia 1 de juny en categoria Prebenjamí i Benjamí.
QUART. Aprovar l’aportació econòmica de 500,00 € per realitzar el Torneig de Fútbol Vila
de Santa Bàrbara a realitzar el dia 1 de juny en categoria Aleví i Infantil.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i a
intervenció de fons.
9. APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY
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Per unanimitat.
Vista la petició presentada per la mercantil Applus Iteuve Technology, SL, en la que exposa
que tenen previst desplaçar la unitat mòbil per dur a terme les inspeccions tècniques dels
vehicles agrícoles del municipi el proper dia 13 de juny de 2019, com ja han fet en anys
anteriors , per la qual cosa sol·licita permís per a la instal·lació de la unitat mòbil de
revisions ITV a la plaça de bous.
La Junta de Govern Local adoptat els següents acords:
PRIMER. Concedir permís a la mercantil Applus Iteuve Technology, SL, per a la instal·lació
de la unitat mòbil de revisions ITV a la plaça de bous, el proper dia 13 de juny de 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.
Assumptes diversos
10. APROVACIÓ BAIXA REBUTS ERRONIS
Per unanimitat.
En execució de les funcions de comprovació, BASE-Gestió d’ingressos ha esbrinat que l’
IIVYNU de la referència cadastral 8005702BF8180E0001GL, d’aquest municipi mantenia
una dada errònia, ja que el DNI 40926813S, a nom de Martín Cid Gloria Maria, no
correspon, atès que el DNI correcte és 52609981B.
Per tot l’exposat i d’acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General
Tributària.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni emès a nom de Martin Cid, Gloria Maria, en
concepte d’IIVTNU de la referència cadastral 8005702BF8180E0001GL, i amb clau de
cobrament 43-140-352-2013-13-1690.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals.
11. M. JOSÉ TORRES MARGALET SOL·LICITUD AJORNAMENT PAGAMENT TRIBUTS
Per unanimitat.

Fets
Vista la sol·licitud presentada per M. José Torres Margalet, de la que es desprèn que ha
presentat directament a BASE Gestió d’Ingressos instància en la que demana l’ampliació
del termini de fraccionament/ajornament per fer efectives la liquidació de l’expedient
executiu núm. 2012/93806 que li ha generat l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària segons el qual:
Supòsit de fet:
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De la informació facilitada per Base Gestió d’Ingressos es desprenen les següents dades:
OFICINA: 32 AMPOSTA
TITULAR: TORRES MARGALET, MARIA JOSÉ.
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: Expedient executiu núm. 2012/93806
Atès que la interessada demana:
El fraccionament mensual del deute en 24 quotes d’igual quantia
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Atès que la senyora M. José Torres Margalet, presentat instància adreçada a Base - Gestió
d'Ingressos per ser l'entitat a la què l'Ajuntament de Santa Bàrbara té delegada la gestió
recaptatòria d'aquests tributs.
Vist l’informe de Secretària en el que s’informa que no hi ha cap impediment per a la
concessió de l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament sol·licitat.
Amb tot l'indicat i tenint en compte que la competència recaptatòria la té per acord de
delegació, Base - Gestió d'Ingressos.

Fonaments de dret
Llei 58/2003 General Tributària.
Art. 65 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 82.2.b) - Dispensa de garantir l'ajornament i/o fraccionament.
RD 939/2005 Reglament General de Recaptació.
Art. 44 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 50 - Dispensa de garanties en ajornaments i fraccionaments.
Art. 53 - Càlcul d'interessos en aplaçaments i fraccionaments.
Llei 39/2010 General Pressupostària.
DA 17ª. - Interès legal del diner

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER. Acceptar l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament de pagament de l’
expedient executiu núm. 2012/93806.
SEGON. Traslladar l'acord a BASE - Gestió d'Ingressos per a què procedeixi a executar-lo.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’interessat i oficina de gestió tributària.

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. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE L’OBRA “ARRANJAMENT DEL CARRER
MOSSÈN JOAN BAPTISTA SALES”
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 26/04/2019 a les 13:12:07 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 29/04/2019 a les 12:55:47

Vista la Certificació núm. 4 de les obres “Arranjament del carrer Mossèn Joan Baptista
Sales”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de vint-i-un mil sis-cents vint
euros amb vuitanta-sis cèntims (21.620,86 €), i un cop fetes les comprovacions per part
dels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra “Arranjament del carrer Mossèn Joan
Baptista Sales”, per un import de 21.620,86 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a l’adjudicatària de les
obres Regimovi, SL.
13. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 6 DE L’OBRA “ARRANJAMENT DEL CARRER
SANT RAFAEL I ANNEXOS”
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Per unanimitat.
Vista la Certificació núm. 6 de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i annexos”,
presentada per la direcció de l’obra, per un import de trenta-dos mil tres-cents onze euros
amb quaranta-dos cèntims (32.311,42 €), 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. 6 de l’obra “Arranjament del carrer Sant Rafael i
annexos”, per un import de 32.311,42 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària de les obres Excavacions Vives
Anguera, SL i a intervenció de fons.
14. APROVACIÓ AJUT D'URGÈNCIA SOCIAL
Per unanimitat.
Vista la sol·licitud d’ajuts d’urgència social presentades 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
les sol·licituds presentades.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar les quantitats sol·licitades 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.
15. SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT
Per unanimitat.
Vist l’escrit presentat per la Sra. Adelina Gómez Martínez, 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 adopta els
següents acords:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de Adelina
Gómez Martínez.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.
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Obres
16. ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
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 a les següents llicències d’obres majors:
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Olga Domingo Rojals. Exp. 2019/17
Miguel Ángel Piquer Badia. Exp. 2019/27
Maria Carmen Curto Cid. Exp. 2019/28
SOREA, Sociedad Regional de abastecimiento de Aguas, SAU. Exp. 2019/29

17. DEVOLUCIONS
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:
Miguel Martínez Vives. Exp. 05/2019.
Contractes
18. 2019/21/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MANTENIMENT PISCINES)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de manteniment de les piscines
municipals per tal de garantir el correcte estat de les piscines municipals per a l'estiu
2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil PROMINENT IBERIA, S.
A. (A17225178) de 819,25 € i 172,04 € 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.
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ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 26/04/2019 a les 13:12:07 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 29/04/2019 a les 12:55:47

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Executar el contracte de servei de manteniment de les piscines municipals amb la
mercantil Prominent Iberia, S.A., 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: 45212290-5
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch.
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 819,25 €, i 172,04 € d'IVA.
Partida pressupostària: 342 2120007
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

19. 2019/22/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ORQUESTRA 13 JULIOL)
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Per unanimitat.

Fets
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1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'orquestra per a la nit del 13 de juliol
a partir de les 23.00h amb l'Oquestra Welcome Band en el marc de les Festes
Majors 2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de LUCAS DOMENECH MUÑOZ
(73392858L) 6.200,00 € i 1.302,00 € 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'orquestra per a la nit del 13 de juliol a partir de
les 23.00h amb l'Oquestra Welcome Band en el marc de les Festes Majors 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: 92312140-4
El responsable del contracte serà la sra. Judit Lleixà Solà.
El contracte s'executarà el 13 de juliol a partir de les 23.00h.
El preu del contracte es fixa en 6.200,00 €, i 1.302,00 € 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.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
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dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

20. 2019/14/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (SOBRES)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de sobres per a fer els
enviaments postals que es deriven de l'activitat administrativa.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil IMPREMTA QUEROL, S.
L. (B43364249) de 618,19 € i 129,82 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Executar el contracte de subministrament de sobres amb la mercantil Impremta
Querol, 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: 30199230-1
El responsable del contracte serà el Sr. Alfred Blanch Farnós.
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 619,19 €, i 129,82 € d'IVA.
Partida pressupostària: 920 2200000
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

21. 2019/15/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PINTURA PAVIMENT POLIESPORTIU)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'adquisició de pintura per al manteniment de
la pista del Poliesportiu municipal.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil CIA. ESPAÑOLA DE
HORMIGONES ESTAMPADOS, S.L. (B43255306) de 1.666,39 € i 349,94 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
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Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament de pintura per al manteniment de la
pista del Poliesportiu municipal, 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: 45212290-5
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 1.666,39 €, i 349,94 € d'IVA.
Partida pressupostària: 342 2120007
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
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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.
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SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

22. 2019/16/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (TANQUES PLÀSTIC)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de tanques de plàstic.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ADO URBAN
FURNITURE, S.L. (B65916223) de 859,61 € i 180,52 € d'IVA .
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Executar el contracte de subministrament de tanques de plàstic amb Ado Urban
Furniture, 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: 34928200-0
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías, Regidor de Governació.
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 859,61 €, i 180,52 € 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.

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. 2019/17/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CARPES)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 26/04/2019 a les 13:12:07 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 29/04/2019 a les 12:55:47

Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de quatre carpes
(estructura i lona) personalitzades i d'una bandera amb base inclosa.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de NICO GESIN, S.L. (B62761820) de
998,35 € i 209,65 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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 6DB9F4B7C42944FAA9D09ACC50744E1E i data d'emissió 03/05/2019 a les 12:34:16

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte d'adquisició de quatre carpes i bandera amb base inclosa
amb Nico Gesin, 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: 92312140-4
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch.
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 998,35 €, i 209,65 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 26/04/2019 a les 13:12:07 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 29/04/2019 a les 12:55:47

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.

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 6DB9F4B7C42944FAA9D09ACC50744E1E i data d'emissió 03/05/2019 a les 12:34:16

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

24. 2019/09/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (REPARACIONS PISCINES)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de realització de petites reparacions en
diferents espais de les instal·lacions de les piscines municipals.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de JOSEP PLA ARASA de 2.210,00 € i
464,10 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte d'obra de petites reparacions a les instal·lacions de les
piscines municipals amb Josep Pla Arasa, vist que no s'han vulnerat les regles de

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 26/04/2019 a les 13:12:07 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 29/04/2019 a les 12:55:47

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 6DB9F4B7C42944FAA9D09ACC50744E1E i data d'emissió 03/05/2019 a les 12:34:16

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: 45212290-5
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch, Regidor d'Esports.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 2.210,00 €, i 464,10€ d'IVA.
Partida pressupostària: 342 2120007
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

25. 2019/18/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (SENYALS C/LLIBERTAT)
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 26/04/2019 a les 13:12:07 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 29/04/2019 a les 12:55:47

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de senyalització per al
Carrer Llibertat amb la finalitat de garantir la seguretat vial.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SEPITAR 2016, S.L.
(B55687164) de 6.350,10 € i 1.333, 52 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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 6DB9F4B7C42944FAA9D09ACC50744E1E i data d'emissió 03/05/2019 a les 12:34:16

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 senyalització per al C/Llibertat amb
la mercantil Sepitar 2016, S.L., vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant
l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els
llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 34928471-0
El responsable del contracte serà el Sr. Alfred Blanch Farnós, Regidor d'Urbanisme.
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 6.350,10 €, i 1.333,52 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 26/04/2019 a les 13:12:07 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 29/04/2019 a les 12:55:47

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.

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 6DB9F4B7C42944FAA9D09ACC50744E1E i data d'emissió 03/05/2019 a les 12:34:16

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

La Secretària acctal.

L'Alcalde-President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 26/04/2019 a les 13:12:07 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 29/04/2019 a les 12:55:47

