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Sessió: Junta de Govern Local 17-10-2019
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 17 d'octubre de 2019
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:50
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 03-10-2019
Per unanimitat.

2. PROPOSTA APROVACIÓ PAGAMENT PREU JUST EXPROPIACIÓ
Per unanimitat.

Fets
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 19 de setembre de
2019, va 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, per a
destinar-los a un espai on realitzar activitats socio-culturals, als terrenys qualificats com a
sòl urbà, clau 5 “Equipament”, la declaració definitiva de la necessitat de la seva ocupació i l’
inici del procediment per a la fixació del preu just dels béns a expropiar, traslladant-se als
propietaris dels béns indicats la valoració del preu just proposa del aquest Ajuntament amb
el detall 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
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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)
Constant l’acceptació del preu just proposat per l’Ajuntament per part del propietari de la
finca afectada

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el pagament a l’ Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,(ADIF),
de la quantitat de 97.394,57 €., fixada com a preu just de la finca de la seva propietat
objecte d’expropiació amb motiu de l'execució de les obres d’adequació de l’edifici de l’
antiga estació i terrenys adjacents, per a destinar-los a un espai on realitzar activitats socioculturals, assenyalada com finca número 1 en la relació definitiva de béns i drets a
expropiar.
SEGON. Citar el propietari afectat per tal de procedir a la signatura de les actes de
pagament i ocupació de la finca.

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ - BAR LLAR DE
JUBILATS
Per unanimitat.

Fets
Vist l'expedient instruït per a la contractació de la concessió de la gestió i manteniment del
bar de la Llar de Jubilats “Verge de Montserrat”

Fonaments de dret
Articles 15, 28, 63, 116, 117, 159 i 284 a 294, Disposició Addicional 2a i Disposició
Addicional 3a de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació de la concessió de la gestió i manteniment del
bar de la Llar de Jubilats “Verge de Montserrat”, determinant que la forma de selecció de
contractista serà el procediment obert simplificat amb diversos criteris de valoració i en
tramitació ordinària.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives i tècniques
particulars que han de regir el procediment, ordenant es procedeixi a la seva exposició
pública per un termini de vint dies, als efectes del seu examen i presentació de reclamació
o suggeriments. Cas que en el termini abans indicat no se'n presentin, el plec s'entendrà
definitivament aprovat.
TERCER. Ordenar que simultàniament amb l'anterior, es procedeixi a la formulació de
l'anunci de licitació.

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

4. SOL·LICITUD EXEMPCIÓ IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Per unanimitat.

Fets
Vista la petició presentada per la Sra. Teresa Montasell Martí, en la que sol·licita l’exempció
de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
corresponent a la transmissió de les següents finques:
Urbana situada al carrer Pau Casals núm. 3, 1r., 2a.
Urbana situada al carrer Pau Casals núm. 3, 1r., 3a.
Per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una dació en pagament dels
habitatges habituals de la deutora hipotecària.

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:
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PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la
transmissió de la finca urbana següent: Urbana situada al carrer Pau Casals núm. 3, 1r.,
3a., d’acord amb l’establer a l’article 105.1 c) de la LRHL, al tractar-se de la seva vivenda
habitual.
SEGON. Denegar l’exempció de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la finca urbana següent:
Urbana situada al carrer Pau Casals núm. 3, 1r., 2a., d’acord amb l’establer a l’article 105.1
c) de la LRHL, al no tractar-se de la seva vivenda habitual.
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TERCER. Comunicar els presents acord a la peticionària i al departament de plusvàlues tal
que procedeixi a la liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la finca urbana situada al
carrer Pau Casals núm. 3, 1r., 2a.

5. ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA - PATRICIA
MESEGUÉ
Per unanimitat.

Fets
Atès que l’Institut de l’Ebre de Tortosa i l’Ajuntament de Santa Bàrbara van signar un
conveni de col·laboració entre l’esmentat Institut i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per tal
que els alumnes de l’esmentat institut puguin desenvolupar un programa de pràctiques
externes a l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Atès que l’Institut de l’Ebre ha presentat una proposta d’acord de col·laboració per a la
formació pràctica en centres de treball.

Fonaments de dret
Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball
presentat per l’Institut de l’Ebre de Tortosa, per tal que l’alumna l’esmentat institut, Patricia
Mesegué Martínez, pugui desenvolupar d’un programa de pràctiques externes a les oficines
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Institut de l’Ebre de Tortosa.

INTERVENCIÓ
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6. PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 25 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 25 per un import total de 56.003,76 €
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.

CONTRACTES
7. 2019/38/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PUBLICITAT FIRA DE L'OLI)
Per unanimitat.

Fets
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1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de material de publicitat de
la "XXIII Fira de l'oli novell, dels cítrics i del comerç"
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil IMPREMPTA QUEROL,
SL (B43364249) de 1.126,31 € i 236,53 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
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Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament, 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: 22462000-6
El responsable del contracte serà el Sr. Manel Crespo Liñan, regidor de fires.
El termini es fixa en 15 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.126,31 €, i 236,53 € d'IVA.
Partida pressupostària: 4311-2269905.
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.
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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.
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8. 2019/41/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MOBILIARI URBÀ PARC PL. DELS
SEGADORS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'una tanca perimetral de
fusta per al parc infantil "Pl. dels Segadors".
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Projectes i
Instal·lacions d'Espais Urbans, SL (B55532782) de 1.320,00 € i 277,20 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

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: 34928400-2.
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 1.320,00 €, i 277,20 € d'IVA.
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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.

9. 2019/42/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CARPES FIRA DE L'OLI)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de les carpes per a la
celebració de la XXIII Fira de l'oli novell, dels cítrics i del comerç.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil GRUPO MAESTRAT
CARPAS, ESPECTÁCULOS Y EVENTOS, SL (B12377149) de 14.400,00 € i
3.024,00 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AF4F1E71D5DA4837AD0FE2B7C097FD55 i data d'emissió 31/10/2019 a les 09:08:28

PRIMER. Executar el contracte de subministrament/servei/obra, 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: 79950000-8.
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 15 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 14.400,00 €, i 3.024,00 € d'IVA.
Partida pressupostària:
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 11:08:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 18:07:25

10. 2019/43/SU- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (STANDS FIRA DE L'OLI)
Per unanimitat.

Fets

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AF4F1E71D5DA4837AD0FE2B7C097FD55 i data d'emissió 31/10/2019 a les 09:08:28

1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament dels stands necessàris per
la celebració del XXIII Fira d el'oli novell, dels cítrics i del comerç.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost del Sr. Lucas Domènech Muñoz
(73392858L) de 6.350,00 € i 1.333,50 € 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, 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: 39154100-7.
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 6.350,00 €, i 1.333,50 € d'IVA.
Partida pressupostària:
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 11:08:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 18:07:25

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AF4F1E71D5DA4837AD0FE2B7C097FD55 i data d'emissió 31/10/2019 a les 09:08:28

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.

11. 2019/44/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (GRUP ELECTRÒGEN)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de d'un grup electrògen
per a dur a terme la XXIII Fira de l'oli, dels cítrics i del comerç.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Electrogrup
Generadores y Gruas Miralles, S.L. (B12223103) de 1.218,00 € i 255,78 € 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 24/10/2019 a les 11:08:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 18:07:25

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 AF4F1E71D5DA4837AD0FE2B7C097FD55 i data d'emissió 31/10/2019 a les 09:08:28

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: 31121000-0.
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 15 dies a comptar des de la data de notificació del present
acord.
El preu del contracte es fixa en 1.218,00 €, i 255,78 € d'IVA.
Partida pressupostària: 4311-2269905.
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.

12. 2019/54/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PODA ARBRES)
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 11:08:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 18:07:25

1. Justificada la necessitat de contractar el servei de poda d'arbres
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost del Sr. J. Miguel Cid Vallés
(40922936W) de 10.000,00 € i 1.000,00 € d'IVA:
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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 AF4F1E71D5DA4837AD0FE2B7C097FD55 i data d'emissió 31/10/2019 a les 09:08:28

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, 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: 77341000-2
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías, regidor d'agricultura.
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 10.000,00 €, i 1.000,00 € d'IVA.
Partida pressupostària: 151-2270003
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 11:08:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 18:07:25

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.

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 AF4F1E71D5DA4837AD0FE2B7C097FD55 i data d'emissió 31/10/2019 a les 09:08:28

13. 2019/55/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MUNTATGE QUADRES ELÈCTRICS
FIRA DE L'OLI)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de muntatge dels quadres elèctrics
exteriors i interiors per a l'alimentació elèctrica de les carpes i la vigilància i
manteniment durant la celebració de la XIII Fira de l'oli novell, dels cítrics i del
comerç.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de JORDAN ROYO BALAGUÉ
(47828552E) de 2.780,15 € I 583,83 € 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, 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: 31211100-9
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 15 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 11:08:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 18:07:25

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 AF4F1E71D5DA4837AD0FE2B7C097FD55 i data d'emissió 31/10/2019 a les 09:08:28

El preu del contracte es fixa en 2.780,15 €, i 583,83 € d'IVA.
Partida pressupostària:
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.

14. 2019/56/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ASSEGURANÇA FIRA DE L'OLI)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'assegurança de la Fira de l'oli.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil REALE SEGUROS
GENERALES, SA (A78520293) de 819,23 €
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, 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 11:08:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 18:07:25

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 AF4F1E71D5DA4837AD0FE2B7C097FD55 i data d'emissió 31/10/2019 a les 09:08:28

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 920-2240000.
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 11 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 819,23 €.
Partida pressupostària:
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.

ALTRES
15. 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 11:08:51 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 24/10/2019 a les 18:07:25

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:

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 AF4F1E71D5DA4837AD0FE2B7C097FD55 i data d'emissió 31/10/2019 a les 09:08:28

PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de Fernando
Martí Clua.
SEGON. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de Maria Sura
Albadalejo.
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a Serveis Socials.

16. JORDI GABRIEL CID ESPUNY - CANVI TITULARITAT NÍNXOL 346
Per unanimitat.

Fets
Atesa la petició presentada pel Sr. Jordi Gabriel Cid Espuny, en la que sol·licta el canvi de
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 346 Bx., que actualment figura a nom del Sr.
Gabriel Cid Arasa, a favor del peticionari 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:

PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol 346 Bx. a favor del
peticionari, 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.

17. DÀHLIA BANÚS CAMÍ - ADQUISICIÓ NÍNXOL NÚM. 108 BLOC C
Per unanimitat.
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Fets
Vista la petició presentada per la Sra. Dàhlia Banús Camí en la que sol·licita l’adquisició del
dret funerari del nínxol núm. 108 Bloc C del Cementiri municipal.

Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 108 bloc C, a favor de
la peticionària, l’expedició del 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

18. JOSEP MANUEL OBIOL CABRERA - ADQUISICIÓ NÍNXOL NÚM. 48
Per unanimitat.

Fets
Vista la petició presentada pel Sr. Josep Manuel Obiol Cabrera en la que sol·licita l’
adquisició del dret funerari del nínxol núm. 48 alt del Cementiri municipal.

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:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 48 alt, a favor
del peticionari, l’expedició del títol i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a intervenció de fons.
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Secretari acctal.
Alcalde President

Isabel Verge Caballé
Alfred Blanch Farnós
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