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Identificació de la sessió
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Sessió: Junta de Govern Local - 16/05/2019
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 16 de maig de 2019
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:10
Lloc: Junta de Govern Local

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

ACORDS
Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 02/05/2019
1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 02/05/2019
Per unanimitat

Aprovació relació de factures
2. APROVACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat

Fets
Vista la relació de factures número 10 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 10 per un import total de 94.577,35€
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

Peticions varies
3. SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRA "REMODELACIÓ D'UN TRAM DEL C/
VICTÒRIA FASE I ETAPA C"
Per unanimitat

Vista la Sol·licitud presentada pel Sr. Juan Enrique Anguera Esteller, en representació de l’
empresa Excavacions Vives Anguera, SL, en el que exposa que amb data 13 de setembre
de 2017, va constituir una garantia definitiva en aval per un import de 6.758,75 €, per a
respondre de la bona execució de les obres “Remodelació d’un tram del carrer de la
Victòria Fase I Etapa C”.
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal i tenint en compte que la recepció de les obres es
va realitzar amb data 29 de desembre de 2017, la Junta de Govern Local, adopta els
següents acords:
PRIMER. La devolució de l’aval núm. 84124/03/41/2017/3343 dipositat per un import de
6.758,75 €.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
4. ANUL·LACIÓ REBUT ERRONI I LIQUIDACIÓ DIRECTA
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Per unanimitat
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Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. M. Lourdes Arasa Maura, en el que
sol·licita l’anul·lació de la liquidació de la plusvàlua amb clau de domiciliació: 43140-3522019-01-002689 corresponent a la transmissió de la finca situada al carrer Ametller núm.
67, per existir un error en el subjecte passiu del mateix.
Vist l’informe emès al respecte, la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. L’anul·lació de la liquidació de la plusvàlua núm. 43140-352-2019-01-002689
corresponent a la transmissió de la finca situada al carrer Ametller núm. 67, per existir un
error en el subjecte passiu del mateix.
SEGON. Donar trasllat al departament de plusvàlues d’aquest Ajuntament per a que efectuï
la corresponent liquidació directa.
TERCER. Donar trasllat a la peticionària i a Base Gestió Ingressos Locals.
5. PRESIDENTA DE L'AMPA DE ESCOLA "JAUME BALMES"
Per unanimitat
Vista la petició presentada per la Presidenta de l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes, en la
que exposa que durant el mes de juny han organitzat activitats extraescolars de tarda, ja
que l’escola realitza a partir del dia 10 fins al 21 de juny jornada intensiva, per aquest motiu
l’AMPA organitzarà una acollida de tarda fins les18.00 hores, per tal d’afavorir la conciliació
familiar i laboral, per la qual cosa sol·licita:
Permís per a l’ús de les instal·lacions de l’escola durant l’horari esmentat, per dur a terme
activitats extraescolars.
Es faci un major espai d’ombra al costat del porxo d’infantil, amb una estructura provisional
únicament per als mesos de juny i setembre, per dur a terme les activitats extraescolars i la
festa de fi de curs amb lliurament d’orles el proper dia 21 de juny.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Autoritzar l’ús de les instal·lacions de l’escola durant els dies i l’horari sol·licitat,
per dur a terme activitats extraescolars.
SEGON. Muntar de manera provisional un espai d’ombra al costat del porxo d’infantil.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Presidenta de l’AMPA de l’Escola Jaume
Balmes i a la brigada municipal.
6. CLAUDIA TALARN CODERN
Per unanimitat.
Vista la petició presentada per la Sra. Claudia Talarn Codern, en la que sol·licita una
bestreta per a la realització de la carrossa, de les pubilles de les properes festes majors.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de la carrossa de les pubilles de les
properes festes majors, per un import de 180,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
7. MANUELA AIXALÀ MONLLAU
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Vista la petició presentada per la Sra. Manuela Aixalà Monllau, en la que sol·licita una
bestreta per a la realització de la carrossa, de les pubilles infantils de les properes festes
majors.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de la carrossa de les pubilles de les
properes festes majors, per un import de 180,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
8. SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
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Per unanimitat.
Vist l’escrit presenta per l’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament d’
Aigua Potable del municipi de Santa Bàrbara, SOREA, al que acompanya la relació
individualitzada núm. 2622720 d’usuaris industrials/comercials abonats del servei municipal
que tenen un seguit de rebuts pendents de liquidació.
Atès que l’esmentada situació de descobert ha estat notificada individualment i de forma
fefaent als abonats, amb l’advertiment de suspensió del subministrament.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Que es procedeixi respecte a relació individualitzada núm. 2622720 presentada,
en la forma reglamentàriament establerta, a la suspensió del subministrament d’aigua
potable.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la concessionària del Servei Municipal d’
Abastament d’Aigua Potable de Santa Bàrbara SOREA.
Contractes
9. 2019/10/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT LED)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra d'instal·lació de 70 lluminàries LED al C/
Major, mitjançant la subvenció PAES 2018 atorgada per la Diputació de Tarragona.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de FRANCISCO ROYO ANDREU de
13.020,00 € i 2.734,20 € 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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Executar el contracte d'obra d'instal·lació de 70 lluminàries LED al C/ Major, 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, Regidor de Serveis
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 15.754,20 €.
Partida pressupostària: 165 6330002
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

10. 2019/24/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MARQUÉS DE SAKA)
Per unanimitat.

Fets
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1. Justificada la necessitat de contractar el correbous del dia 15 de juliol de 2019 amb
la ramaderia Marqués de Saka en el marc de les Festes Majors del municipi.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost d'ASIER ARRIZABALAGA CARRASCO
de 3.300,00 € i 693,00 € 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 per al dia 15 de juliol de 2019, vist
que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que
l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de
conformitat amb les següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 03300000-2
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, Regidora de festes i Fires.
El contracte s'executarà el dia 15 de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 3.993,00 €.
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.
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El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

11. 2019/25/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (HNOS. OZCOZ)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de correbous el dia 16 de juliol de
2019 amb la ramaderia Hnos. Ozcoz en el marc de les Festes Majors del municipi.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de HNOS-OZCOZ GRACIA, S.C.
(J50538271) de 3.000,00 € i 630,00 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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PRIMER. Executar el contracte de servei de correbous el dia 16 de juliol de 2019, vist que
no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat
no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat
amb les següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 03300000-2
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, Regidora de Festes i
Fires.
El contracte s'executarà el dia 16 de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 3.630,00 €.
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
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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12. 2019/26/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (F. MANSILLA)
Per unanimitat.

Fets

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 AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

1. Justificada la necessitat de contractar el correbous del dia 20 de juliol de 2019 amb
la ganaderia de Fernando Mansilla en el marc de les Festes Majors.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Fernando Mansilla Bellés de
3.000,00 € i 630,00 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de correbous el dia 20 de juliol de 2019, vist que
no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat
no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat
amb les següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 03300000-2
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, Regidora de Festes i
Fires.
El contracte s'executarà el dia 20 de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 3.630,00 €.
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

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.

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 AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

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. 2019/27/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (HNOS. PRINCEP)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei bou embolat el dia 12 de juliol i els
bous capllaçats dies 13 i 18 de juliol de 2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost d'HILARIO PRINCEP MARTÍNEZ
(40908487C) de 1.900,00 € i 399,00 € 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

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 AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

PRIMER. Executar el contracte de bou embolat el dia 12 de juliol i bous capllaçats els dies
13 i 18 de juliol de 2019, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant
l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els
llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 03300000-2
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, Regidora de Festes i
Fires.
El contracte s'executarà els dies 12, 13 i 18 de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 2.299,00 €
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
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. 2019/28/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ORQUESTRES SHOWSLAND S.L.)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'orquestra per a les nits de ball dels
dies 16 (Orquestra Saturno) i 19 de juliol (Orquestra Nueva Etapa) de 2019, en el
marc de les Festes Majors.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SHOWSLAND, S.L.
(B55728208) de 13.000,00 € i 2.730,00 € 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 AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

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 les nits de ball dels dies 16 i 19
de juliol, 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, Regidora de Festes i
Fires.
El contracte s'executara les nits del 16 al 17 i del 19 al 20 de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 15.730,00 €.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

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.

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 AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

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

15. 2019/29/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ORQUESTRES ZONA DE BAILE)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'orquestra per a les nits de ball dels
dies 18 de juliol (Orquestra Junior's) i 20 de juliol (Orquestra Pensylvania) de 2019,
en el marc de les Festes Majors.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ZONA DE BAILE, S.L.
(B43604024) de 11.000,00 € i 2.310,00 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

PRIMER. Executar el contracte de servei d'orquestra per als dies 18 i 20 de juliol de 2019,
vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que
l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de
conformitat amb les següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 92312140-4
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, Regidora de Festes i
Fires.
El contracte s'executarà les nits del 18 al 19 i del 20 al 21 de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 13.310,00 €.
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
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

16. 2019/30/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (FESTA NEXT GENERATION)
Per unanimitat.

Fets

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 AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'organització d'una fesdta "Next
generation" el dia 10 de maig de 2019 en el marc de les Festes de Sant Gregori.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de l'ASSOCIACIÓ D'ARTISTES DE
LES TERRES DE L'EBRE (G55637904) de 2.468,00 € i 518,28 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei d'organització d'una festa "Next generation", 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: 79954000-6
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, Regidora de Festes i
Fires.
El contracte s'executarà el dia la nit del 10 a l'11 de maig de 2019.
El preu del contracte es fixa en 2.986,28 €.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

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.

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 AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

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

17. 2019/31/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (DINAR TROBADA GEGANTS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de dinar per als 250 participants de la
Trobada de gegants i cap grossos del dia 18 de maig de 2019 que es celebra al
municipi.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil BITUIN LLOC, S.L.
(B55536080) de 2.500,00 € i 525,00 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

PRIMER. Executar el contracte de servei de dinar per als 250 participats de la Trobada de
gegants i cap grossos del dia 18 de maig de 2019, vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents
condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 55300000-3
El responsable del contracte serà la Sra. Laia Pla Coto
El contracte s'executarà el dia 18 de maig de 2019.
El preu del contracte es fixa en 3.025,00 €.
Partida pressupostària: 334 2260902
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

18. 2019/32/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (DJ'S FESTES MAJORS)
Per unanimitat.

Fets

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 AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

1. Justificada la necessitat de contractar el servei de Disc Jockey els dies 16, 18, 19 i
20 de juliol de 2019, en el marc de les Festes Majors.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de CARLOS IVERN ACCENSI
(78582970C) de 2.000,00 € i 420,00 € 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 Disc Jockey els dies 16, 18, 19 i 20 de juliol de
2019, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i
que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor,
de conformitat amb les següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 92312251-5
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, Regidora de Festes i
Fires.
El contracte s'executarà els dies 6, 18, 19 i 20de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 2.420,00 €
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

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.

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 AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

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. 2019/33/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ASSEGURANÇA BOUS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'assegurança d'accidents i
assegurança de responsabilitat civil per als actes taurins que es celebren en el marc
de les Festes Majors del municipi l'any 2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil FERRER Y OJEDA
ASOCIADOS, CORREDORÍA DE SEGUROS, S.L. (B58265240) de:
Assegurança d'accidents: 2.400,00 €
Assegurança de responsabilitat civil: 1.300,00 €
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

PRIMER. Executar el contracte de servei d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil,
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, Regidora de Festes i
Fires.
El contracte s'executarà del 12 al 21 de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 3.700,00 €.
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
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

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. 2019/34/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (VICENTE BENAVENT)
Per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el correbous el dia 18 de juliol de 2019 amb la
ganaderia de Vicente Benavent, en el marc de les Festes Majors 2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de VICENTE BENAVENT PRATS
(20414621M) de 3.000,00 € i 630,00 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de correbous del dia 18 de juliol de 2019, vist que
no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat
no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat
amb les següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 03300000-2
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, Regidora de Festes i
Fires.
El contracte s'executarà el dia 18 de juliol de 2019
El preu del contracte es fixa en 3.630,00 €.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA
2a de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en
el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

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. 2019/12/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (LLIBRES)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de llibres de fons i novetats
editorials de l'any 2019 per a la Biblioteca municipal José Escudé.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil LLIBRERIA
VILADRICH, S.L.L. (B43851427) de 1.923,08 € i 76,92 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

PRIMER. Executar el contracte de subministrament llibres de fons i novetats editorials de
l'any 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: 22113000-5
El responsable del contracte serà el Sr. Alfred Blanch Farnós, Regidor de Cultura.
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 2.000,00 €.
Partida pressupostària: 3321 2200101
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

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. 2019/21/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (TUBA)
Per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'una tuba Tiger de plàstic
per a l'Escola de Música municipal Germans Arasa "Los Flarets".
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost dela mercantil MUSICS AND
CLASSICS AMPOSTA, S.L. (B43831643) de 1.070,24 € i 224,75 € 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/ d'una tuba Tiger de plàstic, 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: 37000000-8
El responsable del contracte serà la Sra. Laia Pla Coto, Regidora d'Ensenyament.
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 1.294,99 €.
Partida pressupostària: 326 2120009
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA
2a de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en
el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

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. 2019/22/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MATERIAL BAR PISCINES)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de material per a ampliar la
terrassa del bar de les Piscines municipals.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil CIA. ESPAÑOLA DE
HORMIGONES ESTAMPADOS, S.L. (B43255306) de 467,92 € i 98,26 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AB067A473A304CF69C04CDB730A541AD i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:55:23

PRIMER. Executar el contracte de subministrament de material per a l'ampliació de la
terrassa del bar de les Piscines municipals, 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: 44110000-4
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Abella Calduch, regidor d'Esports.
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 566,18 €.
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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

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. 2019/23/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ESCENARI)
Per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'adquisició d'un escenari mòbil per tal d'evitarne el lloguer de forma repetida quan sigui necessari per a la celebració dels diferents
actes que s'organitzen des de l'Ajuntament.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SEGURANA, S.L.
(B44189231) de 9.099,87 € i 1.910,97 € 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 subministrament per a l'adquisició d'un escenari mòbil,
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: 391510005
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, Regidora de Festes i Fires
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 11.010,84 €.
Partida pressupostària: 920 6250003
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
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SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA
2a de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en
el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

25. 2019/24/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CADIRES)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'adquisició de 180 cadires plegables de fusta,
per tal d'evitar-ne el lloguer per a la celebració dels diferents actes que s'organitzen
des de l'Ajuntament.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil GARCÍA HERMANOS
NICOLÁS GARCÍA, S.A (A26072553) de 4.047,10 € de 849,89 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

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

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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PRIMER. Executar el contracte de subministrament per a l'adquisició de 180
cadires plegables de fusta, 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: 39112000-0
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, Regidora de Festes i Fires
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 4.896,99 €.
Partida pressupostària: 920 6250003
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:47:37 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2019 a les 11:49:15

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
26. AJUT D'URGÈNCIA SOCIAL

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Per unanimitat.
Vistes les sol·licituds d’ajut 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, II i III en relació a les
sol·licituds presentades.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en les peticions presentades d’ajuts d’urgències
socials, 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.

27. ANUL·LACIÓ REBUTS ERRONIS I LIQUIDACIÓ DIRECTA
Per unanimitat.
En execució de les funcions de comprovació, BASE-Gestió d’ingressos ha esbrinat que
determinats objectes tributaris, d’aquest municipi mantenen una titularitat errònia.
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 dels rebuts emesos a nom de SIMSA QUALITAT, SL, en
concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. Fix 140102002633, i amb claus de
cobrament: 431401002015012002633,
431401002016012002633,
431401002017012002633,
431401002018012002633.
SEGON. Aprovar les liquidacions directes a nom del titular actual, modificant les dades
censals, a nom de L’ESPAI ARQUITECTURA I INTERIORISME 21, SLU, amb DOI
B55583033, i domicili al carrer CR. TORTOSA-L’ALDEA, KM 10.3 del municipi de Tortosa
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i al departament
de taxes i preus públics agrupats d’aquest Ajuntament.
28. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SOL·LICITUD DE LA TARGETA D’APARCAMENT
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Vist l’escrit presentat per la Sra. Montserrat Muste Sabaté, 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 Montserrat
Muste Sabaté.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.
29. SOL·LICITUD INGRÉS AL CENTRE DE DIA “VERGE DE MONTSERRAT”
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Per unanimitat
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de
2015 el Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament del
Centre de Dia de Santa Bàrbara.
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que l’admissió serà aprovada per l’
Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
l'Alcalde de data 18 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
PRIMER. Admetre com a usuari/ària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura
al contracte als següents usuaris:
Eva Pelayo Bas, amb efectes del dia 29 d’abril de 2019.
Antonia Martí Lázaro, amb efectes del dia 6 de maig de 2019.
Carmen Polo Gorriz, amb efectes del dia 7 de maig de 2019.

SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.
Torn obert de paraula
30. TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES
La Sra. Secretària informa als membres de la Junat que s'ha posat al cobrament el padró
corresponent a la taxa per ocuapció de la via pública amb taules i cadires de l'exercici 2019
per un import de 854,34 €.
Els membres d ela Junta es donen per asssabentats.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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