Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
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Sessió: Junta de Govern Local 03-10-2019
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 3 d'octubre de 2019
Hora d'inici: 18:00
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 19-09-2019
Per unanimitat.

2. SOL·LICITUD INGRÉS AL CENTRE DE DIA “VERGE DE MONTSERRAT”
Per unanimitat.

Fets
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 des de la direcció del centre de dia han presentat sol·licituds d'ingrés al Centre de
dia de Santa Bàrbara d'acord amb l'establert al reglament abans esmentat.

Fonaments de dret
Article 5 del Reglament municipal regulador de Règim Intern Regulador d’ús i
funcionament del Centre de Dia que 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

La Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
l'Alcalde de data 18 de juny de 2015.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Admetre com a usuari/ària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura
al contracte als següents usuaris:
Maria Cinta Ortiz Solé, amb efectes del dia 22 d’agost de 2019.
Francisco Gasulla Audí, amb efectes del dia 26 d’agost de 2019.
Maria Mercedes Ferré Cuadrat, amb efectes del dia 06 de setembre de 2019.
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SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.

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

3. SOL·LICITUD CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 608 -M. ISABEL MONFORTE
SÁNCHEZ
Per unanimitat.

Fets
Atesa la petició presentada per la Sra. Maria Isabel Monfort Sanchez, en la que sol·licita el
canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 608, que actualment figura a nom dels
Srs. Damian Monfort Tena i Dª Isabel Sanchez Tomàs, a favor de la peticionària i
l'expedició d'un nou títol.

Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol 608 a favor de la
peticionària, l'expedicó d'un nou títol i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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4. SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB DISCAPACITAT
Per unanimitat.

Fets
El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, ha presentat
sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat.

Fonaments de dret
Reial Decret 1056/20104, de 12 de desembre, pel que es regulen les condicions
bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb
discapacitat.
Ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer, de la targeta acreditativa de la discapacitat.
Ordre ASC/512/209, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat.
Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement,
declaració i qualificació del grau de discapacitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom d’Agustin Zaera
Zaera.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

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

INTERVENCIÓ

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

5. APROVACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 24 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.
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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 24 per un import total de 31.566,65 €
SEGON.- Els pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia, procedint-se, a l’efecte a la
confecció de les corresponents propostes de pagament de les obligacions reconegudes i
liquidades que ha estat aprovades amb excepció de les obligacions carregades directament
al compte corrent de conformitat amb el que preveu les bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les
corresponents anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de
conformitat amb la normativa aplicable.

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

6. SOL·LICITUD BAIXA REBUTS ERRONIS
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

Fets
En execució de les funcions de comprovació, BASE- Gestió d’ingressos ha esbrinat que l’
immoble del C. SANT RAMON 0007, amb referència cadastral 8502801BF8180AD0001QP,
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 ARASA GILABERT, JOSEFA, del carrer
SANT RAMON 0007, núm. Fix 200000249, i amb clau/s de cobrament:
43 140 100 2004 01 2000217.
43 140 100 2005 01 2000217.
43 140 100 2006 01 2000217.
43 140 100 2007 01 2000217.
43 140 100 2008 01 2000217.

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 ARASA GILABERT, JOSEFA, en
concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. Fix 200000249, i amb clau/s de
cobrament:
43 140 100 2004 01 2000217.
43 140 100 2005 01 2000217.
43 140 100 2006 01 2000217.
43 140 100 2007 01 2000217.
43 140 100 2008 01 2000217.
SEGON. 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:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

7. APROVACIÓ RELACIÓ PLUSVÀLUES 1R. TRIMESTRE 2019

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

Per unanimitat.

Fets
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al primer
trimestre de l’any 2019.
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Fonaments de dret
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 març.
Llei General Tributària.
Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys Urbans.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 2.885,12 €.
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, presentada per un import de 22,97 €.
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació
aprovada.

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

CONTRACTES
8. 2019/21/SU - RESCISIÓ DEL CONTRACTE
Per unanimitat.

Fets
1. En data 16 de maig de 2019 la Junta de Govern Local acorda l'adquisició d'una tuba
Tiger de plàstic per a l'Escola de Música municipal Germans Arasa "Los Flarets"
amb la mercantil MUSICS AND CLASSICS AMPOSTA, S.L. (B43831643) per un
total de 1.294,99 €.
2.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

2. El termini per a l'execució del contracte es fixa en 2 mesos.
3. Transcorregut aquest termini, la mercantil MUSICS AND CLASSICS AMPOSTA, S.L.
no ha subministrat l'instrument sol·licitat.

Fonaments de dret
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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. Rescindir el contracte d'acord amb el que assenyala la Llei de Contractes del
Sector Públic per incompliment del mateix.
SEGON. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
TERCER. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.

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

9. 2019/36/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (INSTRUMENTS E. MÚSICA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'adquisició d'una trompa, d'un bombardino i un
trombó per a l'Escola de Música municipal Germans Arasa "Los Flarets" per tal
d'ampliarl'inventari d'instruments de la mateixa.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil MUSICS AND
CLASSICS AMPOSTA, S.L. (B43831643) de 948,70€ i 199,23 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

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

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Executar el contracte de subministrament esmentat amb la mercantil Musics and
Classics Amposta, 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: 37000000-8
El responsable del contracte serà la Sra. Elena Estarlich Arasa, Regidora
d'Ensenyament.
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 1.147,93 €.
Partida pressupostària: 326 2120009
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

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

10. 2019/37/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (FOTOCOPIADORA SMARTCENTRE)
Per unanimitat.
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Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'un sistema digital
multifunció B/N i color A3 i A4.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil QUEROL CLUB DE
L'OFICINA, S.L. (B43533199) de 2.150,00 € i 451,50 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament de l'equip 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: 30120000-6
El responsable del contracte serà el Sr. Alfred Blanch Farnós, Regidor de Cultura.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 2.601,50 €.
Partida pressupostària: 920 6260000
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

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.
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TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

11. 2019/53/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (REDACCIÓ PROJECTE C/INSDÚSTRIA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de redacció del projecte executiu per
a la urbanització del Carrer Indústria (entre Carrer Major i Carrer de l'Aire).
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de JAVIER ROIG PRADES
(47623191N) de 760,00 € i 159,60 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

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

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C7B9719ADE2B44069EA25128460C8564 i data d'emissió 16/10/2019 a les 10:05:31

PRIMER. Executar el contracte de servei de redacció del projecte executiu, 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: 71242000-6
El responsable del contracte serà el Sr. Alfred Blanch Farnós, Regidor d'Urbanisme.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 919,60 €.
Partida pressupostària: 151 2270600.
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

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

12. 2019/13/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (TANCAMENT LLAR JUBILATS)
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 C7B9719ADE2B44069EA25128460C8564 i data d'emissió 16/10/2019 a les 10:05:31

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de tancament amb vidre per a la creació
d'una oficina a la Llar de jubilats Verge de Montserrat.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil VIDRES I PERSIANES
SANZ, S.L. (B43528744) de 1.677,18 € i 352,21 € 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 d'obra 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: 45441000-0
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 2.029,39 €.
Partida pressupostària: 337 2120011
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C7B9719ADE2B44069EA25128460C8564 i data d'emissió 16/10/2019 a les 10:05:31

TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

13. 2019/39/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (BANDERES)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de baderes per a
l'Ajuntament en substitució de les existents.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de LAIA MARTÍ LLEIXÀ (47859160R)
de 449,80 € i 94,46 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

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

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C7B9719ADE2B44069EA25128460C8564 i data d'emissió 16/10/2019 a les 10:05:31

PRIMER. Executar el contracte de subministrament de banderes 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: 35821000-5
El responsable del contracte serà la Sra. Elen Estarlich Arasa, Regidora de
Participació ciutadana.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 544,26 €
Partida pressupostària: 432 2200002
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

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

14. 2019/40/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (TAULES PING-PONG)
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 C7B9719ADE2B44069EA25128460C8564 i data d'emissió 16/10/2019 a les 10:05:31

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de dues taules de pingpong.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil D.M.V. SPORTS
MADISON, SL (B61567905) de 996,38 € i 209,23 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament, vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents
condicions:
L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 37000000-8
El responsable del contracte serà la Sra. Ana M. Panisello Arasa, Regidora d'Esports.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu total del contracte es fixa en 1.205,61 €.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C7B9719ADE2B44069EA25128460C8564 i data d'emissió 16/10/2019 a les 10:05:31

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

URBANISME
15. DEVOLUCIÓ FIANCES
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 dels expedients d'obres següents:

37/2019: Montserrat Accensi Gas.
57/2019: Pedro Sanz Vilalta.

ALTRES
16. ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES - SOL·LICITUD APORTACIÓ
ECONÒMICA 40È ANIVERSARI
Per unanimitat.
Vista la petició presentada pel President de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa
Bàrbara, en la que exposa que el passat dia 11 de setembre van dur a terme la festa dels

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

40 anys de l’Associació, per la qual cosa sol·licita un ajut econòmic per tal fer front a les
despeses que ha suposat l’organització de l’acte esmentat.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Atorgar un ajut econòmic de 1.000,00 € per ajudar a fer front al cost de l'acte
organitzat.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Santa Bàrbara i a intervenció de fons.
17. INMACULADA VALLEJO GENARO - SOL·LICITUD APORTACIÓ ECONÒMICA
CARROSSSA FESTES MAJORS

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 C7B9719ADE2B44069EA25128460C8564 i data d'emissió 16/10/2019 a les 10:05:31

Per unanimitat.
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Inmaculada Vallejo Genaro, en la que exposa que
en motiu de la confecció d’una carrossa per a les passades festes majors sol·licita el
pagament de la resta de la subvenció.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. El pagament de la resta de la subvenció per la realització d’una carrossa per a les
passades festes majors, per un import de 270,00 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la peticionària.
18. CAMPANYA MUTTA'T PER L'ESCLEROSI MÚLTIPLE
Per unanimitat.
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara es va adherir a la celebració de la campanya Mulla’
t per l’Esclerosi Múltiple, duta a terme el passat dia 14 de juliol de 2019.
Atès que és objectiu de la Fundació treballar per donar suport a tots els malalts d’esclerosi
múltiple en la vessant d’assistència personal i aportar tots els recursos possibles a la
investigació científica.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Fer una aportació econòmica de 236,00 € per la compra de material en la
celebració de la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Fundació esclerosi Múltiple.

La Secretària acctal.

L'Alcalde

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

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 C7B9719ADE2B44069EA25128460C8564 i data d'emissió 16/10/2019 a les 10:05:31

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/10/2019 a les 08:27:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 18:00:51

