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Sessió: Junta de Govern Local 19-09-2019
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 19 de setembre de 2019
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:55
Lloc: Junta de Govern Local

Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sr. Antonio Olles Molías (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 05-09-2019
Per unanimitat.

2. APORTACIÓ ECONÒMICA AL PREMI BECA L'INSTITUT "LES PLANES"
Per unanimitat.
Atenent que en la intenció de fomentar l’estudi i el treball i amb la finalitat de premiar la
dedicació i l’esforç dels estudiants de l’Institut Les Planes, els Ajuntaments de Santa
Bàrbara, La Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge i Freginals van acordar
instituir el premi beca Les Planes amb una dotació anual de 1.000,00 €.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 30 de novembre de 2017, va aprovar l’
increment de l’aportació per part d’aquest Ajuntament de Santa Bàrbara passant a ser
de 500,00 € anuals, a institució del premi beca Les Planes,.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica al Premi Beca Institut “Les Planes” de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara per al curs 2018-2019 de 500,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció de l’Institut “Les Planes”.
3. APROVACIÓ DEFINITIVA RELACIÓ BÉNS I DRETS A EXPROPIAR - ANTIGA ESTACIÓ

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/09/2019 a les 12:57:36 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 25/09/2019 a les 19:13:15

Per unanimitat.
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Fets
La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 4 d’abril de 2019, en relació amb l’
expropiació de terrenys per l'execució de les obres d’adequació de l’edifici de l’antiga
estació i terrenys adjacents, va adoptar els següents acords:
“PRIMER. Aprovar inicialment la relació concreta i indivi-dualitzada dels béns i dels
propietaris amb indicació de la seva residència i domicili, afectats pel procediment
expropiatori, declarant la necessitat de la seva ocupació.
SEGON. Que es faci pública l'anterior relació en el Tauler d'anuncis i en el Butlletí oficial de
la Província per tal que en el termini de quinze dies els afectats puguin formu-lar al×
legacions sobre la procedència de la ocupació dels béns i el seu estat material o legal.
TERCER. De no produir-se al×legacions es considerarà definitivament aprovada la relació i
la necessitat de llur ocupació, iniciant-se a partir d’aquell moment l'expedient d'expropiació
forçosa de les finques incloses en la relació aprovada.”
La Relació dels béns a expropiar era la següent:
“Finca número 1:
Descripció: Finca qualificada com sòl urbà Clau 5, la qual està destinada a equipament
(clau 5), amb una superfície de 1.322,25 metres quadrats, segons cadastre, sobre la qual hi
ha unes edificacions de 240 metres quadrats destinada en part a edifici de viatges de l’
antiga estació (187 m2), en part vies i obres de l’antiga estació (30 m2) i en part a lavabos
(23 m2).
Confronta: nord, plaça de l’Estació i parcel·les cadastrals de referència 9001935BF8190C i
43140A01009004; sud, terrenys ADIF (parcel·la cadastral 43140A009090020000IF) i
parcel·la cadastral 9001932BF8190C0001ZT; est, terrenys ADIF parcel·la cadastral
43140A009090020000IF; i oest, Parcel·la cadastral 9001932BF8190C0001ZT, plaça de l’
Estació,
parcel·la
cadastral
9001935BF8190C0001WT,
parcel·la
cadastral
9001936BF8190C0001AT i parcel·la cadastral 9001940BF8190C0001BT.
Referència cadastral: 9001933BF8190C0001UT
Inscripció: Tom 4113, llibre 166, foli 200 finca 11647
Propietari: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,(ADIF).”
L’acord adoptat fou notificat als titulars dels béns i drets afectats i la relació d’aquests fou
exposada al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la província de
Tarragona del dia 28 de maig de 2019.

Fonaments de dret
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Llei d'expropiació forçosa.

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PRIMER. Aprovar definitivament la relació de béns i drets objecte d’expropiació per
l'execució de les obres d’adequació de l’edifici de l’antiga estació i terrenys adjacents,
qualificats com a sòl urbà, clau 5 “Equipament”, així com la declaració definitiva de la
necessitat de la seva ocupació, següent:
Finca número 1:
Descripció: Finca qualificada com sòl urbà Clau 5, la qual està destinada a equipament
(clau 5), amb una superfície de 1.322,25 metres quadrats, segons cadastre, sobre la qual hi
ha unes edificacions de 240 metres quadrats destinada en part a edifici de viatges de l’
antiga estació (187 m2), en part vies i obres de l’antiga estació (30 m2) i en part a lavabos
(23 m2).
Confronta: nord, plaça de l’Estació i parcel·les cadastrals de referència 9001935BF8190C i
43140A01009004; sud, terrenys ADIF (parcel·la cadastral 43140A009090020000IF) i
parcel·la cadastral 9001932BF8190C0001ZT; est, terrenys ADIF parcel·la cadastral
43140A009090020000IF; i oest, Parcel·la cadastral 9001932BF8190C0001ZT, plaça de l’
Estació,
parcel·la
cadastral
9001935BF8190C0001WT,
parcel·la
cadastral
9001936BF8190C0001AT i parcel·la cadastral 9001940BF8190C0001BT.
Referència cadastral: 9001933BF8190C0001UT
Inscripció: Tom 4113, llibre 166, foli 200 finca 11647
Propietari: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,(ADIF).”
SEGON. Determinar que a partir del moment de l’adopció del present acord es considera
iniciat l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets inclosos en la relació
definitivament aprovada.
TERCER. Formular la proposta per la determinació de preu just de les finques objecte d’
expropiació següent:
Finca número 1:
Valoració tècnica:
92.756,73 €.
Premi d’afecció (5%): 4.637,84 €.
Preu just proposat: 97.394,57 €.

QUART. Atorgar als propietaris de les finques afectades per l’expropiació un termini de 20
dies hàbils, comptats a partir de la notificació del present acord, per tal que comuniquin a
aquest Ajuntament l’acceptació o rebuig del preu just proposat, indicant-los que en cas de
rebuig del preu just proposat, en el mateix termini de 20 dies hàbils hauran de presentar full
d’apreuament en el que es concreti el valor de la finca de la qual són titulars objecte d’
expropiació. El full d’apreuament es deurà ajustar al que determina l’article 29 de la Llei d’
expropiació forçosa.
CINQUÈ. De conformitat amb el que determina l’article 30 del Reglament de la Llei d’
expropiació forçosa, comunicar als interessats que la data d’inici de l’expedient de fixació
del preu just serà el de la data d’adopció del present acord.
SISÈ. Que es notifiqui el present acord als titulars de béns i drets advertint-los que contra l’
aprovació definitiva de la relació de béns i drets objecte d’expropiació i la declaració de la
necessitat de la seva ocupació incloses en el present acord es procedent la interposició de
recurs de reposició en els termes previstos a l’article 22 de la Llei d’expropiació forçosa.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/09/2019 a les 12:57:36 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 25/09/2019 a les 19:13:15

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

4. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA A LA CONVOCATÒRIA
“TREBALL A LES 7 COMARQUES” 2019/20 A TRAVÉS DE L’AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MONTSIÀ

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 2ACE315FC0874A428CE1D6DF57E4B3AB i data d'emissió 26/09/2019 a les 09:22:39

Per unanimitat.
El 16 de març de 2016, les entitats locals de la comarca, empreses privades i la comunitat
educativa van signar l’Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica i l’Ocupació
L’any 2017 s’aprova l’Estratègia territorial Montsià 2026 fruit del procés de participació
ciutadana, que s’articula a través de 10 línies estratègiques i 50 programes amb els
següents objectius:
a. Augmentar l’ocupabilitat, facilitar la transició al treball i promoure l’ocupació decent al
Montsià.
b. Promoure un teixit empresarial diversificat, dinamitzador dels recursos endògens,
inclusiu amb les persones, impulsant el treball decent i el respecte al medi.
c. Fer del territori un espai educador en les seves diferents dimensions humanes, que
inclogui l’activitat, la vida personal i l’espai públic com una continuïtat educativa,
acordada i consensuada pels actors de l’acord territorial.

D’acord amb la Resolució TSF/1850/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria
per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local projecte “Treball a les 7 comarques” a través de l’Agència de
Desenvolupament Local del Montsià se sol·liciten les següents accions encaminades
aconseguir els objectius de l’estratègia Montsià 2026:
• Programa 1. Contractació de personal tècnic i de suport.
• Programa 2. Foment del desenvolupament local.
• Programa 3. Capacitació professional.
• Programa 4. Programes específics de caràcter innovador per afavorir la inserció
sociolaboral del col·lectiu amb dificultats d’inserció.
Atès el Decret de la presidència 2019/250, de 13 de setembre de 2019.
Atès que és de l’interès de l’Ajuntament de Santa Bàrbara l’adhesió al projecte “Treball a
les 7 comarques” a través de l’Agència de Desenvolupament Local del Montsià.
La Junta de Govern Local adopta els següents:
ACORDS

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/09/2019 a les 12:57:36 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 25/09/2019 a les 19:13:15

PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara a la convocatòria “Treball a les 7
comarques” 2019/20 d’acord amb la Resolució TSF/1850/2019, de 26 de juny.
SEGON. Nomenar a Eduardo Roldán Ventura com a personal tècnic per a participar en la
xarxa tècnica del projecte.
TERCER. La notificació de l’adopció de l’acord al Consell Comarcal del Montsià.
INTERVENCIÓ
5. APROVACIÓ DE FACTURES
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Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 22 que consta en l’annex 1.
Per part de la Intervenció d’aquest Ajuntament en relació amb l’esmentada despesa
s'ha emès informe favorable.

Fonaments de dret
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, em
matèria de pressupostos.
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en
la relació de factures número 22 per un import total de 89.156,04€
SEGON.- Els pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia, procedint-se, a l’efecte a la
confecció de les corresponents propostes de pagament de les obligacions reconegudes i
liquidades que ha estat aprovades amb excepció de les obligacions carregades directament
al compte corrent de conformitat amb el que preveu les bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les
corresponents anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de
conformitat amb la normativa aplicable.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/09/2019 a les 12:57:36 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 25/09/2019 a les 19:13:15

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

6. ELIES MAURI, JOSE M. - SOL·LICITUD BAIXA REBUTS ERRONIS I LIQUIDACIÓ
DIRECTA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Per unanimitat.

Fets
En execució de les funcions de comprovació, BASE- Gestió d’ingressos ha esbrinat que l’
immoble
de
la
Plaça
d’ESPANYA
0007,
amb
referència
cadastral
8304104BF8180C0001EQ, d'aquest municipi mantenia una titularitat errònia.

Fonaments de dret
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària,
procedeix la baixa dels rebuts emesos a nom de ELIES MAURI, JOSE MARIA, de la Plaça
ESPANYA 0007, núm. Fix 200000760, i amb clau/s de cobrament 43 140 100 2019 01
2000802.
De conformitat amb el conveni de col·laboració en matèria cadastral signat entre la
Secretaria d'Estat d'Hisenda i la Diputació Provincial de Tarragona, de 7 d'abril de 1998
(publicat al BOE de 9 de maig de 1998), aquesta Administració és competent per aprovar
els canvis de titular cadastral.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts emesos a nom d’ELIES MAURI, JOSE MARIA, en
concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. Fix 200000760, i amb clau/s de
cobrament 43 140 100 2019 01 2000802.
SEGON. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades
censals per a propers padrons, a nom de ELIES MAURI, JOSE MARIA HEREUS DE, amb
DOI 40056339E i domicili a la Plaça Espanya 0007 del municipi de Santa Bàrbara.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i al departament
de taxes i preus públics agrupats d’aquest Ajuntament.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/09/2019 a les 12:57:36 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 25/09/2019 a les 19:13:15

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

7. ROE BARCELONA, JOSEFINA - SOL·LICITUD BAIXA REBUTS ERRONIS I
LIQUIDACIÓ DIRECTA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Per unanimitat.

Fets

En execució de les funcions de comprovació, BASE- Gestió d’ingressos ha esbrinat que l’
immoble del CR. MAJOR 0075, amb referència cadastral 8403006BF8180C0001RQ,
d'aquest municipi mantenia una titularitat errònia.

Fonaments de dret
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària,
procedeix la baixa dels rebuts emesos a nom de ROE BARCELONA, JOSEFINA, del CR.
MAJOR 0075, núm. Fix 200003315, i amb clau/s de cobrament
43 140 100 2018 01 2001744.
43 140 100 2017 01 2001744.
43 140 100 2016 01 2001744.
43 140 100 2015 01 2001744.
43 140 100 2014 01 2001744.
43 140 100 2013 01 2001744.
43 140 100 2012 01 2001744.
De conformitat amb el conveni de col·laboració en matèria cadastral signat entre la
Secretaria d'Estat d'Hisenda i la Diputació Provincial de Tarragona, de 7 d'abril de 1998
(publicat al BOE de 9 de maig de 1998), aquesta Administració és competent per aprovar
els canvis de titular cadastral.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts emesos a nom de ROE BARCELONA, JOSEFINA,
en concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. Fix 200003315, i amb clau/s de
cobrament
43 140 100 2018 01 2001744.
43 140 100 2017 01 2001744.
43 140 100 2016 01 2001744.
43 140 100 2015 01 2001744.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/09/2019 a les 12:57:36 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 25/09/2019 a les 19:13:15

43 140 100 2014 01 2001744.
43 140 100 2013 01 2001744.
43 140 100 2012 01 2001744.
SEGON. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades
censals per a propers padrons, a nom de ROE BARCELONA, JOSEFINA HEREUS DE,
amb DOI 40053744A i domicili al carrer PAU CLARIS 001 04 A del municipi de 43005
TARRAGONA.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i al departament
de taxes i preus públics agrupats d’aquest Ajuntament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

8. ROE BARCELONA, JOSEFINA - SOL·LICITUD BAIXA REBUTS ERRONIS I
LIQUIDACIÓ DIRECTA
Per unanimitat.

Fets
En execució de les funcions de comprovació, BASE- Gestió d’ingressos ha esbrinat que l’
immoble del CR. LES FLORS 0020, amb referència cadastral 8504601BF8180D0001EP,
d'aquest municipi mantenia una titularitat errònia.

Fonaments de dret
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària,
procedeix la baixa dels rebuts emesos a nom de ROE BARCELONA, JOSEFINA, del CR.
DE LES FLORS 0020, núm. Fix 200003317, i amb clau/s de cobrament
43 140 100 2018 01 2001746.
43 140 100 2017 01 2001746.
43 140 100 2016 01 2001746.
43 140 100 2015 01 2001746.
43 140 100 2014 01 2001746.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/09/2019 a les 12:57:36 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 25/09/2019 a les 19:13:15

De conformitat amb el conveni de col·laboració en matèria cadastral signat entre la
Secretaria d'Estat d'Hisenda i la Diputació Provincial de Tarragona, de 7 d'abril de 1998
(publicat al BOE de 9 de maig de 1998), aquesta Administració és competent per aprovar
els canvis de titular cadastral.

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 2ACE315FC0874A428CE1D6DF57E4B3AB i data d'emissió 26/09/2019 a les 09:22:39

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts emesos a nom de ROE BARCELONA, JOSEFINA,
en concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. Fix 200003317, i amb clau/s de
cobrament
43 140 100 2018 01 2001746.
43 140 100 2017 01 2001746.
43 140 100 2016 01 2001746.
43 140 100 2015 01 2001746.
43 140 100 2014 01 2001746.
SEGON. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades
censals per a propers padrons, a nom de ROE BARCELONA, JOSEFINA HEREUS DE,
amb DOI 40053744A i domicili al carrer PAU CLARIS 001 04 A del municipi de 43005
TARRAGONA.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i al departament
de taxes i preus públics agrupats d’aquest Ajuntament.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

9. ROE BARCELONA, JOSEFINA - SOL·LICITUD BAIXA RENUTS ERRONIS I
LIQUIDACIÓ DIRECTA
Per unanimitat.

Fets
En execució de les funcions de comprovació, BASE- Gestió d’ingressos ha esbrinat que la
Taxa de Conservació del cementiri amb numeració 842, d'aquest municipi mantenia una
titularitat errònia.

Fonaments de dret
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D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària,
procedeix la baixa dels rebuts emesos a nom de ROE BARCELONA, JOSEFINA, núm. Fix
0200002186, i amb clau/s de cobrament
43 140 840 2018 01 2003076.
43 140 840 2017 01 2003076.
43 140 840 2016 01 2003076.
43 140 840 2015 01 2003076.
43 140 840 2014 01 2003076.
43 140 840 2013 01 2003076.
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De conformitat amb el conveni de col·laboració en matèria cadastral signat entre la
Secretaria d'Estat d'Hisenda i la Diputació Provincial de Tarragona, de 7 d'abril de 1998
(publicat al BOE de 9 de maig de 1998), aquesta Administració és competent per aprovar
els canvis de titular cadastral.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts emesos a nom de ROE BARCELONA, JOSEFINA,
en concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. Fix 0200002186, i amb clau/s de
cobrament
43 140 840 2018 01 2003076.
43 140 840 2017 01 2003076.
43 140 840 2016 01 2003076.
43 140 840 2015 01 2003076.
43 140 840 2014 01 2003076.
43 140 840 2013 01 2003076.
SEGON. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades
censals per a propers padrons, a nom de ROE BARCELONA, JOSEFINA HEREUS DE,
amb DOI 40053744A i domicili al carrer PAU CLARIS 001 04 A del municipi de 43005
TARRAGONA.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i al departament
de taxes i preus públics agrupats d’aquest Ajuntament.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

CONTRACTES
10. 2019/52/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (GPS VEHICLES MUNICIPALS)
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Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'instal·lació de sistema de
localització GPS avançat a 7 vehicles municipals i servei de manteniment anual del
sistema.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Digittecnic, S.L.
(B58484015) de 1.109,00 € i 232,95 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
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Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei esmentat amb la mercantil Digittecnic, 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: 38112100-4
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías, Regidor de Serveis.
El termini es fixa en 12 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 1.314,95 €.
Partida pressupostària: 920 2140000 (instal·lació) i 920 2160000 (manteniment)
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
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El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

ALTRES
11. RAQUEL ANDREU ROIG SOL·LICITUD APORTACIÓ ECONÒMICA CARROSSA
CARNAVAL
Per unanimitat.
Vista la petició presentada per la Sra. Raquel Andreu Roig, en la que sol·licita el pagament
de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels Carnavals
2019 “Los Tacats” amb animació musical.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de la
carrossa abans esmentada per als Carnavals 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
12. APROVACIÓ CALENDARI DE FIRES 2020
Per unanimitat.
Vist l’escrit presentat per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el que proposa el calendari de fires de
Catalunya 2020.
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La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la proposta de calendari de fires presentat per a l’any 2020:

Dies 20 a 22 de novembre de 2020.

SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Comerç del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

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 2ACE315FC0874A428CE1D6DF57E4B3AB i data d'emissió 26/09/2019 a les 09:22:39

13. FÀTIMA BLANCH AFRNÓS - FUTBOLNET
Per unanimitat.
Vist l’escrit presentat per la Sra. Fàtima Blanch Farnós en el que exposa que com anys
anteriors a partir del proper mes d’octubre es tornarà a iniciar el programa de FutbolNet a
Santa Bàrbara, per la qual cosa sol·licita l’autorització del camp de gespa petit, els dilluns i
els dimecres de 17.00 a 19.00 hores fins el mes de maig de 2020.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la utilització del camp de gespa petit durant el període
sol·licitat, per a la realització del programa FutbolNet.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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