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Sessió: Junta de Govern Local 06/06/2019
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 6 de juny de 2019
Hora d'inici: 19:30
Lloc: Junta de Govern Local

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

ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 10/01/2019
Per unanimitat.

2. JUNTA DE GOVERN LOCAL 24-01-2019
Per unanimitat.

3. JUNTA DE GOVERN LOCAL 07-02-2019
Per unanimitat.

4. JUNTA DE GOVERN LOCAL 21/02/2019
Per unanimitat.

5. JUNTA DE GOVERN LOCAL 07/03/2019
Per unanimitat.

6. JUNTA DE GOVERN LOCAL 21/03/2019

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

Per unanimitat.

7. JUNTA DE GOVERN LOCAL 04/04/2019
Per unanimitat.

8. JUNTA DE GOVERN LOCAL 02/05/2019
Per unanimitat.
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9. JUNTA DE GOVERN LOCAL - 16/05/2019
Per unanimitat.

10. ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANTA
BÀRBARA I EL CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE PER A
L'OBERTURA I LA GESTIÓ DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA VIDA A LA PLANA
Per unanimitat.

Fets
L'Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre van establir
el 30 de maig de 2012 el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Bàrbara i el
Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre per a l'obertura i la gestió del Centre
d'Interpretació de la Vida a la Plana pel qual es regula la gestió compartida de l'esmentat
equipament.
El Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana es troba inscrit al registre de Museus de
Catalunya com a extensió del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre i segons la Llei
de Museus de Catalunya 17/1990, els bens mobles que és troben exposats al Centre d’
Interpretació de la Vida a la Plana, han de complir la normativa museística en matèria de
documentació i conservació preventiva.
A l’equipament ja es troben exposats objectes de caràcter etnològic ja documentats del
fons del propi ajuntament de Santa Bàrbara i del Museu de les Terres de l’Ebre i cedits per
totes dues parts per a l’exposició permanent sobre la població de Santa Bàrbara i el món de
l’oli. Al centre també es troba ubicada la col·lecció paleontològica i mineralògica de Josep
Antoni Valls que és propietat de l’Ajuntament de Santa Bàrbara des de l’any 1984 i que es
troba exposada al públic només en una petita part.
Aquesta col·lecció està composada per més de 2.200 peces que no tenen un inventari ni
una documentació associada. Per aquest motiu i amb la finalitat de documentar-la de
manera definitiva i vincular-la al registre de col·leccions del Ciències Naturals del Museu de
les Terres de l’Ebre es planteja la necessitat de realitzar tasques addicionals al conveni
general consistents en la documentació del fons paleontològic i mineralògic, per les quals l’
Ajuntament de Santa Bàrbara no disposa de personal ni mitjans específics.
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Fonaments de dret
Articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de
que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions
públiques o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al municipi.
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En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER. Aprovar l'addenda al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa
Bàrbara i el Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre per a l'obertura i la gestió del centre
d'interpretació de la vida a la Plana.
SEGON. Comunicar aquest acord al Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre i a l’Àrea d’
Intervenció

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. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019
Per unanimitat.

Fets
El Ple de la Diputació de Tarragona, de 26 d’octubre de 2018, va aprovar inicialment les
bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM), de l’anualitat 2019, del
Servei d'Assistència Municipal. Transcorregut el termini d'informació pública sense rebre
reclamacions ni al·legacions, les bases esdevenen definitives el 4 de gener de 2019.
La Junta de Govern, d'11 de gener de 2019 va aprovar la convocatòria per a la concessió
de subvencions PAM de l’anualitat 2019 amb la següent dotació pressupostària:
1010-942-76219 Programes d'inversions i amortització de préstecs 6.000.000 €
1010-942-46219 Programes de despeses corrents i sosteniment del lloc de secretaria intervenció 4.000.000 €
El règim de concessió és de concurrència competitiva. La quantia màxima de la subvenció
correspon a la distribució de la dotació econòmica del PAM, de l’anualitat 2019, annex 1 de
la convocatòria.
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Fonaments de dret
1. Arts. del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Arts. del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regulen el procediment de concessió de concurrència competitiva.
3. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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4. Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2019 (PAM).
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
6. Article 10 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic i article 9 de la Llei 26
/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de les
administracions públiques de Catalunya, que regulen l'avocació.
7. Art. 13 del RD 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat
de l'aigua de consum humà i apartat 10.7.2 del programa de
vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, on especifica la
necessitat d'informes sanitaris de noves instal·lacions o
modificació de les existents.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona de data 23 de maig de 2019, per a la realització de l'actuació següent:
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Remodelació del carrer de l'Aire, 2a fase
Pressupost actuació: 380.000,00 euros
Pressupost Elegible: 377.458,15 euros
% concedit: 20,20%
Import concedit: 76.229,00 euros.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció.

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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12. BONIFICACIONS TRIBUTÀRIES
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Per unanimitat.
Vista la relació d’alumnes presentada per la professora de català de l’aula d’adults que
imparteix aquest ajuntament, que han assistit durant el curs 2018-2019 com a mínim a un
80% de les classes.
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per serveis culturals i
recreatius, en el seu article 7. Bonificacions i beneficis fiscals, estableix que els alumnes de
les classes d’adults rebran una bonificació en acabar el curs sempre i quant hagin assistit
com a mínim en un 80% a les classes.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir una bonificació de la taxa per assistència a les classes d’adults de
60,00 €, als alumnes que han acreditat l’assistència mínima exigida i que consten a l’
expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als alumnes beneficiaris.
13. BASES ESPECÍFIQUES
TRANSPORT CENTRE DE DIA

REGULADORES

CONCESSIÓ

SUBVENCIONS

Per unanimitat.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les Bases Específiques reguladores per a la
concessió de subvencions als usuaris del servei de transport adaptat del Centre de Dia de
Santa Bàrbara.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del
present acord.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment es Bases Específiques reguladores per a la concessió de
subvencions als usuaris del servei de transport adaptat del Centre de Dia de Santa
Bàrbara, que figuren incloses a l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de vint dies, als
efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en
el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació.
INTERVENCIÓ
14. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat.
Vista la relació de factures amb assignació pressupostària, la Junta de Govern Local
acorda aprovar la relació de factures núm. 12 per un import tres-cents cinc mil tres-cents
vint-i-un euros amb seixanta-sis cèntims (305.321,66 €).
URBANISME
15. MARIA ISABEL CID POMEDA
Per unanimitat.
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Fets
Vista la sol·licitud formulada per Maria Isabel Cid Pomeda, 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
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Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

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

En el compliment d’aquests requisits es possible la concessió de l’autorització sol·licitada.
Havent de complir les següents CONDICIONS:

1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari, dins dels beneficis, que
concedeixi el reglament d’aigües.
2. Llevat que l’Ajuntament exigeixi un diàmetre superior, la canonada serà com a mínim
d’un diàmetre de 6 mm.
3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de
sol·licitar les alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub de “fibrociment des de la xarxa
general fins el mur de la façana.
5. Immediatament a l’entrada de la finca, deurà construir un buit en la paret o una
caseta, amb dimensions mínimes de 40 cm., d’alçada i de 20 cm., de profunditat,
on s’instal·larà el comptador i una clau de pas.Deurà situar-se en un lloc de fàcil
accés, bona il·luminació i a una alçada mínima de 60 cm., i màxima de 120 cm.
6. La canonada i altres complements que s’autoritza a construir, passaran
automàticament a ser propietat municipal incorporant-se a la xarxa, per estendre-la a
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6.
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.
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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

16. DEVOLUCIÓ AVAL "REMODELACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER VICTÒRIA FASE II ETAPA D"
Per unanimitat.
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Eduardo Villodre Jareño, en representació de l’
empresa REGIMOVI, SL, en el que exposa que en data 01 d’agost de 2014, va constituir
una garantia definitiva en aval per un import de 9.729,82 €, per a respondre de la bona
execució de les obres “Remodelació d’un tram del carrer Victòria Fase II – Etapa D”,
sol·licitant la devolució de la garantia definitiva constituïda, un cop transcorregut el termini
de garantia des de la recepció de les obres.
Vist l’informe emes pel Tècnic municipal i tenint en compte que la recepció de les obres es
va realitzar amb data 31 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local adopta els
següents acords:
PRIMER. La devolució de l’aval núm. 4.115.552 dipositat per un import de 9.729,82 €.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
17. DEVOLUCIÓ AVAL "REMODELACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER VICTÒRIA FASE II ETAPA E"
Per unanimitat.
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Eduardo Villodre Jareño, en representació de l’
empresa REGIMOVI, SL, en el que exposa que en data 19 d’octubre de 2014, va constituir
una garantia definitiva en aval per un import de 9.884,06 €, per a respondre de la bona
execució de les obres “Remodelació d’un tram del carrer Victòria Fase II – Etapa E”,
sol·licitant la devolució de la garantia definitiva constituïda, un cop transcorregut el termini
de garantia des de la recepció de les obres.
Vist l’informe emes pel Tècnic municipal i tenint en compte que la recepció de les obres es
va realitzar amb data 23 de març de 2015, la Junta de Govern Local adopta els següents
acords:
PRIMER. La devolució de l’aval núm. 4.122.265 dipositat per un import de 9.884,06 €.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
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18. DEVOLUCIÓ AVAL "REMODELACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER VICTÒRIA FASE II ETAPA A"
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Per unanimitat.
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Eduardo Villodre Jareño, en representació de l’
empresa REGIMOVI, SL, en el que exposa que en data 12 de desembre de 2014, va
constituir una garantia definitiva en aval per un import de 7.278,19 €, per a respondre de la
bona execució de les obres “Remodelació d’un tram del carrer Victòria Fase II – Etapa A”,
sol·licitant la devolució de la garantia definitiva constituïda, un cop transcorregut el termini
de garantia des de la recepció de les obres.
Vist l’informe emes pel Tècnic municipal i tenint en compte que la recepció de les obres es
va realitzar amb data 23 de març de 2015, la Junta de Govern Local adopta els següents
acords:
PRIMER. La devolució de l’aval núm. 4.123.888 dipositat per un import de 7.278,19 €.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
19. DEVOLUCIÓ AVAL "ARRANJAMENT DEL CARRER MARE DE DÉU DE
MONTSERRAT "
Per unanimitat.
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Eduardo Villodre Jareño, en representació de l’
empresa REGIMOVI, SL, en el que exposa que en data 13 de juliol de 2016, va constituir
una garantia definitiva en aval per un import de 7.000,00 €, per a respondre de la bona
execució de les obres “Arranjament del carrer Mare de Déu de Montserrat”, sol·licitant la
devolució de la garantia definitiva constituïda, un cop transcorregut el termini de garantia
des de la recepció de les obres.
Vist l’informe emes pel Tècnic municipal i tenint en compte que la recepció de les obres es
va realitzar amb data 23 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local adopta els
següents acords:
PRIMER. La devolució de l’aval núm. 4.150.936 dipositat per un import de 7.000,00 €.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
20. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 5A I ÚLTIMA DE L'OBRA "ARRANJAMENT DEL
CARRER MOSSÈN JOAN BAPTISTA SALES"
Per unanimitat.
Vista la Certificació núm. 5 i última de les obres “Arranjament del carrer Mossèn Joan
Baptista Sales”, presentada per la direcció de l’obra REGIMOVI, SL, per un import de
cinquanta-cinc mil nou-cents vuitanta-sis euros amb quaranta cèntims (55.986,40 €), 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. 5 i última de l’obra “Arranjament del carrer Mossèn
Joan Baptista Sales”, per un import de 55.986,40 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a l’adjudicatària de les
obres Regimovi, SL.
21. ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
Per unanimitat.
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Vist l’informe favorable emès del Tècnic Municipal i d'acord amb la normativa urbanística, la
Junta de Govern Local acorda la concessió i liquidació de la taxa per llicències
urbanístiques i l'ICIO corresponent llicència d’obres majors, dels següents expedients:
Exp. 2019/32: José Antonio Marti Bertomeu
Exp. 2019/37: Montserrat Accensi Gas
Exp. 2019/38: Juan Carlos Mayals Baños

22. DEVOLUCIONS
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Per unanimitat.
Vist l’informe favorable emès del Tècnic Municipal i d'acord amb la normativa urbanística, la
Junta de Govern Local acorda la devolució de les fiances o dipòsits dels expedients
d'obres següents:
Exp. 2017/02: Maria Gabaldà Curto
Exp. 2018/59: Agrícola Sant Gregori, S.C.C.L.
Exp. 2019/03: Zhongmin Hu
Exp. 2019/06: Josep Lluis Millàn Bel

CONTRACTES MENORS
23. 2019/11/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (SENYALITZACIÓ I PAVIMENTACIÓ)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de millora de senyalització i
pavimentació als carrers Lluna, Mas de Barberans i Doctor Ferran.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil REGIMOVI, S.L.
(B43454933) de 2.038,06 € i 427,99 € 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 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

PRIMER. Executar el contracte d'obra de senyalització i pavimentació dels carrers abans
esmentats amb la mercantil Regimovi, 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 2.466,05 €
Partida pressupostària: 1532 2190001
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

24. 2019/35/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (AMBULÀNCIA FESTES MAJORS)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'ambulància per a les Festes Majors.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de CRUZ ROJA ESPAÑOLA - OF.
Provincial de Tarragona (Q2866001G) de 2.975,23 €.
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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei d'ambulància per als actes de Festes Majors, vist
que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que
l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de
conformitat amb les següents condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 34114121-3
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, Regidora de Festes i
Fires.
El contracte s'executarà entre els dies 12 i 20 de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 2.975,23 €.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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. 2019/36/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PINTURA SMARTCENTRE)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de pintura per a l'Smartcentre per tal
de deixar-lo en les condicions adequades desprès de les obres d'instal·lació d'un
ascensor.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de RICARDO MARIN ROJO de 355,22
€ i 74,60 € 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 pintura de l'Smartcentre, vist que no s'han
vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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: 45442110-1
El responsable del contracte serà el Sr. Alfred Blanch Farnós, Regidor de Cultura.
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 429,82 €.
Partida pressupostària: 330 2120006
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

26. 2019/37/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ASSEGURANÇA CASAL I COLÒNIES)
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'assegurança per al Casal i les
Colònies d'estiu de l'any 2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil OCASO S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS (A28016608) de 1.180,25 €.
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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei d'assegurança per al Casal i les Colònies d'estiu
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: 66510000-8
El responsable del contracte serà el Sr. Adriàn Batiste Cuartero, Regidor de Joventut.
El termini es fixa en 1 any a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.180,25 €.
Partida pressupostària: 920 2240000
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 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

27. 2019/38/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (METGE FESTES MAJORS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de metge per als actes taurins i la
cursa ciclista que es duran a terme en el marc de les Festes Majors 2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de CARLOS RAMON BALADA de
2.823,53 €.
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 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

PRIMER. Executar el contracte de servei de metge per als actes abans esmentats, 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: 85141000-9
El responsable del contracte serà la Sra. judit Lleixà Solà, Regidora de Festes i Fires.
El contracte s'executarà del 12 de juliol fins al 21 de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 2.823,53 €.
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

28. 2019/40/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (FERNANDO MACHANCOSES)
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el correbous per al dia 17 de juliol de 2019 en
el marc de les Festes Majors.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de FERNANDO MACHANCOSES
TARÍN de 2.500,00 € i 525,00 € 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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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 per a la celebració del correbous abans esmentat,
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 17 de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 3.025,00 €.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

29. 2019/25/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (TROFEUS 10K)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de 48 trofeus de metacrilat
gravats de 15x10 cm + base per a la "Cursa running series 10K i 5K".
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de LAIA MARTÍ LLEIXÀ de 912,00 €
i 191,52 € 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

PRIMER. Executar el contracte de subministrament dels trofeus abans esmentats, 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: 39298700-4
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 1.103,52 €.
Partida pressupostària: 341 2260905
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

30. 2019/26/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CADIRES I TAULES FESTES)
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el lloguer de 500 cadires per al dia 1 de juliol i
1000 cadires i 100 taules per a les Festes Majors.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SHOWSLAND, S.L.
(B55728208) de 2.050,00 € i 430,50 € 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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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 cadires i taules, 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 contracte s'executarà el dia 1 de juliol i del 14 al 21 de juliol de 2019.
El preu del contracte es fixa en 2.480,50 €.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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

31. 2019/27/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PROGRAMES FESTES MAJORS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de 1.500 programes i de
tiquets per a altres actes de les festes Majors 2019.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil IMPREMTA QUEROL, S.
L. (B43364249) de 6.343,00 € i 1.332,03 € 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 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

PRIMER. Executar el contracte de subministrament de programes de festes i tiquets, 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: 22460000-2
El responsable del contracte serà la Sra. Judit Lleixà Solà, Regidora de Festes i
Fires.
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 7.675,03 €.
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

32. 2019/28/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PRODUCTES PISCINA)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de productes per al
tractament de l'aigua de les piscines municipals.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil LIMPLAS, S.A.
(A43391713) de 6.655,30 € i 1.397,61 € 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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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 productes per al tractament d'aigua,
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: 24962000-5
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 8.052,91 €.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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

33. 2019/29/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (TALLATANQUES)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'adquisició d'un tallatanques.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost amb la mercantil PRIMITIVO CONESA,
S.A. (A43097914) de 409,09 € i 85,91 € 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 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

PRIMER. Executar el contracte de subministrament d'un tallatanques, 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: 16160000-4
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías, Regidor de Governació.
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 495,00 €.
Partida pressupostària: 150 6230000
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

34. 2019/30/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MOTXILLES ESTAMPADES)
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de motxilles estampades
per a les activitats de Serveis Socials contra la violència de gènere.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de LAIA MARTÍ LLEIXÀ de 628,18 € i
131,92 € 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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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 motxilles estampades, 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: 18931100-5
El responsable del contracte serà la Sra. Montse Rodríguez Arasa, Regidora de
Serveis Socials.
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 760,10 €.
Partida pressupostària: 231 2269906
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 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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

PERSONAL
35. CONCESSIÓ DE VACANCES-YOLANDA ESPUNY GUILLEN
Per unanimitat.

Fets
Per part de Yolanda Espuny Guillen personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Llar
d'Infants ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 15 al 19 de juliol i del 5
al 28 d'agost.

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

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

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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

36. CONCESSIÓ VACANCES / JUAN ANTONIO MARCOS LÓPEZ
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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

Fets
Per part de Juan Antonio Marcos López personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el 8 de març, del 15
al 18 d'abril, 10 de maig, del 12 al 30 d'agost, del 27 al 31 de desembre de 2019; 2 i 3 de
gener de 2020 i d'assumptes personals; el 18 d'abril.
Atès l'informe farvorable de la Regidora de Personal.

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

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

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

37. CONCESSIÓ DE VACANCES / RAMON CASTELLÀ
Per unanimitat.

Fets
Per part de Ramon Castellà Prades personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 26 al
30 d`agost, del 9 al 13 de setembre, del 18 al 31 de desembre de 2019 i del 2 al 10 de
gener de 2020 i d'assumptes personals d dies: 12 i 26 de març.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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

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

Règim de recursos:

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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

38. CONCESSIÓ DE VACANCES GEORGINA CODORNIU
Per unanimitat.

Fets
Per part de Georgina Codorniu Escrivà personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Serveis Socials ha sol·licitat gaudir de les seves vacances del 15 al 19 de juliol i
del 5 al 30 d'agost de 2019, i els assumptes personals els dies 16 de gener, 6 de febrer, 15
de març i 5 de desembre de 2019.

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

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

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

39. CONCESSIÓ DE VACANCES / ROSA ANA FORT RODRÍGUEZ
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

Fets
Per part de Rosa Ana Fort Rodríguez personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de la Llar d'Infants ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 15 al 19
de juliol i del 5 al 28 d'agost de 2019 i assumptes personals els dies: 14 de juliol, del al 5
de desembre i del 27 al 31 de desembre.

Fonaments de dret

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

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

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

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

40. CONCESSIÓ DE VACANCES / MERCÈ FORT RODRÍGUEZ
Per unanimitat.

Fets
Per part de Mercè Fort Rodríguez personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
de l'Smartcentre ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 25 al 28 de juny,
del 15 al 17 de juliol, del 12 al 30 d'agost, el 12 de setembre i del 20 al 27 de desembre de
2019 i assumptes personals els dies: 18 d'abril, 10 de maig, 19 de juliol, 13 de setembre, 11
d'octubre i 5 de desembre de 2019.

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

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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

41. CONCESSIÓ DE VACANCES / CLARA SEGUÍ PRUÑONOSA

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 AD39E74669B54BA6A76C421B38146EF3 i data d'emissió 12/06/2019 a les 08:47:12

Per unanimitat.

Fets
Per part de Clara Seguí Pruñonosa personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
de la Plana Ràdio ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 26 al 28 de
febrer, del 4 al 12 de juliol, del 26 al 30 d'agost i del 2 al 4 d'octubre.

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

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

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

42. CONCESSIÓ DE VACANCES / FRANCISCO BENDUEL PLA FRANCO
Per unanimitat.

Fets
Per part de Francisco Benduel Pla Franco personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període de l'1 al

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

14 d'agost, 2 de desembre i del 12 al 31 de desembre de 2019 i assumptes personals els
dies: 1 d'agost i del 3 al 5 de desembre de 2019.

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

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

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

43. CONCESSIÓ DE VACANCES / ESTELA MARIN GILA
Per unanimitat.

Fets
Per part d 'Estela Marin Gila personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de la
Llar d'Infants ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 15 al 19 de juliol i del
5 al 28 d'agost de 2019 i assumptes personals els dies: 5, 7 i 27 de desembre de 2019.

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

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

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

44. CONCESSIÓ DE VACANCES / GEMMA DURAN FERRÉ
Per unanimitat.

Fets
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Per part de Gemma Duran Ferré personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
de la Llar d'Infants ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 15 al 19 de
juliol i del 5 al 28 d'agost de 2019 i assumptes personals els dies: 17 i 18 d'abril de 2019.

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

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

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

45. CONCESSIÓ DE VACANCES / VLADIMIR JOSEP GESTÍ GARCÍA
Per unanimitat.

Fets
Per part de Vladimir Josep Gestí García personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 16 al
30 d'agost, 5 de desembre i del 23 al 31 de desembre de 2019; 2 i 3 de gener de 2020 i
assumptes personals el dia 15 de febrer de 2019.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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46. CONCESSIÓ DE VACANCES / MARIA OLIVÉ MONLLAU
Per unanimitat.

Fets
Per part de Maria Olivé Monllau personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
de Consegeria ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 17 al 19 de juliol,
de l'1 al 28 d'agost i assumptes personals els dies: 10 de maig, 22 de juliol i 1 d'agost de
2019.

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

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

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

47. CONCESSIÓ DE VACANCES / PATRICI CARDONA CID
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

Fets
Per part de Patrici Cardona Cid personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 18 d'abril, 10 de
maig, 18 i 19 de juliol, del 12 al 23 d'agost, del 2 al 6 de setembre, 23, 24, 30 i 31 de
desembre de 2019 i assumptes personals els dies: 5 de març i 10 de maig

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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

48. CONCESSIÓ DE VACANCES GUILLEM GAYA SOL
Per unanimitat.

Fets
Per part de Guillem Gaya Sol personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de la
Biblioteca Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 6 al 8 de
febrer; 1, 5, 8 i 12 i del 18 al 22 de juliol; del 5 al 23 d'agost i del 2 al 6 de setembre de 2019
i assumptes personals els dies: 18 d'abril; 5, 24, 30 i 31 de desembre de 2019; 2 i 3 de
gener de 2020.

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

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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

49. CONCESSIÓ DE VACANCES / MA TERESA BARBERÀ MARTÍ
Per unanimitat.
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Fets
Per part de Ma Teresa Barberà Martí personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Neteja ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 25 al 28 de juny,
de l'1 al 19 de juliol i del 23 al 27 de desembre de 2019 i assumptes personals els dia: 27
de desembre de 2019.

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

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

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

50. CONCESSIÓ DE VACANCES / ROSA LILIAM PALACIOS ARMIJOS
Per unanimitat.

Fets
Per part de Rosa Liliam Palacios Armijos personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Neteja ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 15 al 18 d'abril i
del 5 al 23 d'agost de 2019 i assumptes personals el dia: 10 de maig de 2019.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:20:53 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 07/06/2019 a les 14:21:48

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

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

51. CONCESSIÓ DE VACANCES / INGRID MARMOL ARASA
Per unanimitat.

Fets
Per part de Ingrid Marmol Arasa personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Neteja ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 15 al 18 d'abril de 2019 i
assumptes personals el dia: 10 de maig de 2019.

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

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

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

52. CONCESSIÓ DE VACANCES / ANA MA BARBERÀ CID

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Per unanimitat.

Fets
Per part de Ana Ma Barberà Cid personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Neteja ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 24 al 31 de juliol, el 22 de
juliol, de l'1 al 19 d'agost, 30 de desembre de 2019; 2, 3 i 7 de gener de 2020 i assumptes
personals els dies: 23 de juliol, 3 d'agost, 31 de desembre de 2019 i 4 de gener de 2020.
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Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

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

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

53. CONCESSIÓ DE VACANCES / TERESA MA GINÉ LLAVERIA
Per unanimitat.

Fets
Per part de Teresa Ma Giné Llaveria personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de La Plana Ràdio ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 25 al 28
de juny, del 22 al 26 de juliol i del 5 al 23 d'agost de 2019 i assumptes personals el dia 5 de
desembre.

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

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

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

54. CONCESSIÓ DE VACANCES / JUAN FRANCISCO BOSCH SANCHEZ
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Per unanimitat.

Fets
Per part de Juan Francisco Bosch Sanchez personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a
la Unitat de Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 12
al 26 de juliol i del 12 al 23 d'agost de 2019.

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

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

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

55. CONCESSIÓ DE VACANCES / REBECA ESTRADA PLA
Per unanimitat.

Fets
Per part de Rebeca Estrada Pla personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
la Llar d'Infants ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 13 i 14 de juny; del
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15 al 19 de juliol; del 5 al 28 d'agost; 2, 23 i 24 de desembre de 2019 i assumptes personals
els dies: 2 i 3 de maig; 3, 5 i 27 de desembre de 2019.

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

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

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

56. CONCESSIÓ DE VACANCES / AMAYA PLA ARASA
Per unanimitat.

Fets
Per part d'Amaya Pla Arasa personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
l'Smartcentre ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 15 al 17 d'abril; del
15 al 19 de juliol; de l'1 al 23 d'agost; 27 i 30 de desembre de 2019 i assumptes personals
els dies: 18 d'abril, 10 de maig; 5, 24 i 31 de desembre de 2019.

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

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

Règim de recursos:

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

ALTRES
57. OLGA SEGOVIA SEGOVIA
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Per unanimitat.
Vista la petició presentada per la Sra. Olga Segovia Segovia, en la que sol·licita una
bestreta per a la realització de la carrossa “Al fons marí” per properes festes majors.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de la carrossa “Al fons marí” per a les
properes festes majors, per un import de 180,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
58. DEBORA GALASO ALTÉS
Per unanimitat.
Vista la petició presentada per la Sra. Debora Galaso Altés, en la que sol·licita una bestreta
per a la realització de la carrossa “Verano Azul” per properes festes majors.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de la carrossa “Verano Azul” per a les
properes festes majors, per un import de 180,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
59. ÁNGEL J. FORCADELL ESTELLÉ
Per unanimitat.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ángel J. Forcadell Estellé, en la que sol·licita, d’acord
amb l’establert a l’article 2.1, b) de l’Annex de l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de l’
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), la bonificació de l’impost del vehicle de
la seva propietat, matrícula T-036292 per tenir una antiguitat mínima de 25 anys comptats a
partir de la data de fabricació.
Un cop comprovada la situació al·legada i atenent el que disposa l’article 2.1, b) de l’Annex
de l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
(IVTM), la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Atorgar la bonificació de l’impost a partir de l’any 2020 al vehicle matrícula T036292 per tenir un antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació:
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a Base Gestió d’Ingressos Locals.
60. APROVACIÓ PREMIS FESTES MAJORS 2019
Per unanimitat.
Aprovat el programa d’actes per a les properes Festes Majors a celebrar durant els dies 12
al 21 de juliol, davant la necessitat d’acordar l’import de les subvencions per als diferents
actes.
La Junta de Govern local adopta els següents acords:
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PRIMER. El Sistema de concurs i els premis per a les carrosses, serà el següent:
Preu fix per participar 180,00 €.
Justificant factures 270,00 €.
1r. premi: 90,00 €
2n. premi: 60,00 €
3r. premi: 30,00 €
SEGON. Els premis per als equips participants en la Cursa enigmàtica, seran els següents:
1r, 2n i 3r. Premi: un pernil cadascun.
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TERCER. Els premis del campionat de futbolí seran els següents: 4 P-10 piscines (2 parella
campiona i 2 parella subcampiona).
QUART. Els premis del campionat de Bumper Ball seran els següents: 5 P-10 piscines
CINQUÈ. Aportació entitats col.laboradores:

A la Penya amics del Cavalls, 750,00 €.
Al grup de Tractoristes, 500,00 €.
A la Penya Planers pel bous, 4.150,00 € (450 € embolades+2700 € rodadors +1000€)
A l’associació de Paintball, 100,00 €.
A la Societat de Caçadors, 300,00 €
A les Dones Planeres, 300,00 €

61. SOL·LICITUD INGRÉS AL CENTRE DE DIA “VERGE DE MONTSERRAT”
Per unanimitat.
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de
2015 el Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament del
Centre de Dia de Santa Bàrbara.
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que l’admissió serà aprovada per l’
Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
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:

Adelina Gómez Martínez, amb efectes del dia 16 d'abril de 2019.
Enriqueta Royo Arasa, amb efectes del dia 20 de maig de 2019.

SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.
62. AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Per unanimitat.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pels Serveis socials bàsics de l’
ajuntament de Santa Bàrbara.
Vista la valoració positiva emesa per l’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’
Ajuntament de Santa Bàrbara, i que consta a l’expedient com Annex I en relació a la
sol·licitud presentada.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social, d’
acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.
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63. PEDRO BOTIA LÓPEZ
Per unanimitat.

Fets
Atesa la renuncia presentada pel Sr. Pedro Botia López, titular del dret funerari del
nínxol núm. 80, sèrie alta, del cementiri municipal a favor de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Acceptar la renuncia a la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 80 sèrie
alta, del cementiri municipal quedant de titularitat municipal, sense perjudici de tercers
i sense que s’hagi d’abonar quantitat de cap mena al renunciant.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al peticionari.

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

64. MERCEDES PANISELLO RIPOLLES
Per unanimitat.
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Fets
Atesa la petició presentada per la Sra.Mercedes Panisello Ripolles, en la que sol·licita
el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 691, que actualment figura a nom
de Concepción Ripolles Ripolles, a favor de la peticionaria per defunció de la titular
i renúncia de l'altra hereva, i l’expedició de nou títol.

Fonaments de dret
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 691 a favor de
la Sra. Mercedes Panisello Ripolles, l'expedició de nou títol i l,autoliquidació de les
taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
.

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

65. LAURA PLA ARASA
Per unanimitat.
Vista la petició presentada per la Sra. Laura Pla Arasa, en la que sol·licita una bestreta per
a la realització d’una carrossa per a les properes festes majors.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització d’una carrossa per a les properes festes
majors, per un import de 180,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
66. ROSA MA MARTÍ MARTÍ
Per unanimitat.
Vista la petició presentada per la Sra. Rosa Ma Martí Martí, en la que sol·licita una bestreta
per a la realització de la carrossa “Lo Quixot” per properes festes majors.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Concedir una bestreta per a la realització de la carrossa “Lo Quixot” per a les
properes festes majors, per un import de 180,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
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67. JOAN MA SUBIRATS BERENGUÉ - GIMNÀS SANTA BÀRBARA
Per unanimitat.
Atès que el proper 8 i 9 de juny de 2019 i dins els actes de les Jornades Esportives el
Gimnàs Santa Bàrbara té previst realitzar la Cursa 10K i 5K running sèries Terres de l’Ebre,
la qual cosa suposarà una sèrie de despeses econòmiques, la Junta de Govern Local
adopta els següents acord:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 500,00 € en concepte de despeses
ocasionades per dur a terme la cursa abans esmentada al Gimnàs Santa Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al beneficiari.
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68. JOAN ARNAU DELGADO - ZONA POLIESPORTIVA
Per unanimitat.
Atès vista la petició presentada pel Sr. Joan Arnau Delgado, adjudicatari del contracte de
gestió de la zona poliesportiva municipal, en la que exposa que té previst realitzar les
Estades multiesportives: Tennis i Pàdel "La Plana estiu 2019" des del 25 al 30 de juny i dins
els actes de les Jornades Esportives, per la qual cosa sol·licita una ajut econòmic per
ajudar a fer front a les despeses que comportarà l'esmentada organització.
La Junta de Govern Local adopta els següents acord:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 300,00 € en concepte de despeses
ocasionades per dur a terme les activitats abans esmentades.
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i al beneficiari.
69. ADHESIÓ AL MODEL BÀSIC D'ASSISTÈNCIA PER IMPLEMENTAR EL RÈGIM DE
FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ
Per unanimitat.
Atès que per acord de Ple adoptat en sessió de data 28 de juny de 2018 es va aprovar l’
adopció del règim de fiscalització i intervenció limitava prèvia de requisits bàsics per a l’
exercici de la funció interventora, sobre els drets i ingressos d’aquesta Entitat local, en
aplicació del Reial Decret 4242017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local.
Atès que per a poder implementar l’esmentat règim de fiscalització i intervenció prèvia, es
necessari aprovar l’adhesió al model bàsic d’assistència aprovat per la Diputació de
Tarragona, mitjançant Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018, i
publicat al BOPT núm. 203, de data 23 d’octubre de 2018.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Adherir-nos al model bàsic d’assistència aprovat per la Diputació de Tarragona,
mitjançant Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018, i publicat al
BOPT núm. 203, de data 23 d’octubre de 2018.
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SEGON. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’assistència per a la implantació d’aquest
model (de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable
pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre), atès que va ser aprovada
la seva prestació en l’esmentat Decret.
70. DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS
Per unanimitat.
Atès que el departament d’Intervenció va liquidar a la mercantil KILOWATIOS VERDES S.
L., la taxa per ocupació del subsòl, sòl i el vol de la via pública d’acord amb el que disposa l’
article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 21, per import de 382,20 €.
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Atès la mercantil KILOWATIOS VERDES, SL, va ingressar a les arques municipals l’import
reclamat en data 17 de maig de 2019, i el mateix ingrés en data 23 de maig de 2019.
Un cop comprovat que l’esmentada mercantil ha efectuat un ingrés de forma indeguda, i
vist el que disposa l’article 26.3 de la LHL.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la devolució de l’import de 382,20 € per tractar-se d’un ingrés indegut.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons.
71. RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS
Per unanimitat.
Atès que en l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 10 de gener de
2019 es va aprovar la factura número 711070756 de la mercantil Lyreco España, SA,
considerada com una factura d’abonament per import de 17,55 €, quan en realitat l’
esmentada factura és correspon amb una factura de despeses.
Atès que s’ha pogut comprovar que es va produir un error de caràcter material.
D’acord amb el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici els erros materials existents en els
seus actes.
Atès que en l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 10 de gener de
2019 es va aprovar la factura número 711070756 de la mercantil Lyreco España, SA,
considerada com una factura d’abonament per import de 17,55 €, quan en realitat l’
esmentada factura és correspon amb una factura de despeses.
Atès que s’ha pogut comprovar que es va produir un error de caràcter material.
D’acord amb el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici els erros materials existents en els
seus actes.
La Junta de Govern Local acorda rectificar l’acord abans esmentat en el sentit següent:
PRIMER. Aprovar la factura número 711070756 de la mercantil Lyreco España, SA, per
import de 17,55 €, com a factura de despeses.
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SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons.
72. DIRECCIÓ INSTITUT LES PLANES
Per unanimitat.
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Atesa la petició presentada per la coordinadora de l’Aula d’Excel·lència de l’Institut Les
Planes, en la que exposa que l’esmentat institut durant aquest curs 2018-2019 han
continuat amb el projecte anomenat “Aula d’Excel·lència” adreçat a l’alumnat del 2n cicle d’
ESO (3r i 4t), i també 1r. de Batxillerat, els qual excel·leixen en el seu aprenentatge,
aquests alumnes participen en una aula virtual on cada trimestre duen a terme un mínim de
dues activitats d’aprenentatge complementàries al currículum, les quals tenen
coma finalitat ampliar els seus coneixements i habilitats i fomentar l’esperit de millora i de
constància en el treball.
Aquestes tasques tenen un reconeixement acadèmic mitjançant un increment de la nota de
les assignatures pertinents, una orla d’excel·lència i els obsequis que els ajuntaments de la
nostra comunitat educativa tingui interès a oferir, per la qual cosa sol·licita que l’ajuntament
continuï col·laborant amb el projecte.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Obsequiar als alumnes que participin en l’esmentada aula, amb un abonament P10 per a les piscines municipals.
SEGON. Comunicar el present acord a la direcció de l’IES Les Planes i a intervenció de
fons.

Secretari acctal.

Alcalde President e. f.

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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