Acta Junta de govern
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Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Gvern Local 21/11/2019
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 21 de novembre de 2019
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:45
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 07/11/2019
Per unanimitat.

2. ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ GESTIÓ I MANTENIMENT DEL BAR DE LA LLAR DE
JUBILATS "VERGE DE MONTSERRAT"
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”.
Atenent que la Junta de Govern Local en sessió duta a terme el dia 17 d’octubre de 2019,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per la
concessió de la gestió i manteniment del bar de la Llar de Jubilats “Verge de Montserrat".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
1. CAN LLORENS, SL

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:15:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:17:41

La qual compleix els requisits i ha presentat la documentació fixada al Plec de clàusules
econòmiques administratives regulador del contracte.
Vist l’informe de valoració de les ofertes.

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:
PRIMER. Declarar admesa l’oferta presentada pel licitador.
SEGON. Adjudicar la i requerir a la mercantil Can Llorens, SL, per tal que en el termini
de 10 dies naturals, a comptar des del següent en que rebi el present requeriment,
presenti justificant d’haver constituït la garantia definitiva per import de 2.400,00 €, d’
acord amb el que estableix la clàusula 14 del Plec de Clàusules Econòmiques
Administratives.
TERCER. Donar trasllat del present acord al licitador 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

3. ACCEPTACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Per unanimitat.
Per Rosolució EDU/2773/2019, de 9 d'octubre, s'obre el procediment de convocatòria
pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al
finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018.
Vist l'expedient instruït per la sol·licitud de subvenció a les escoles de música de titularitat i
gestió municipal pel curs 2017-2018.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la subvenció que la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ens pugui concedir, per al
sosteniment del funcionament de l’Escola de Música de titularitat municipal, per al
curs 2017-2018.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import que se’ns condeixi a la finalitat pel qual s’
atorgui.
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ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:15:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:17:41

TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció.
4. ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2020
Per unanimitat.
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Atès l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Tarragona,
Girona i Lleida, han presentat el Pla Agrupat de Formació Contínua de les Administracions
Públiques (AFCAP), amb la col·laboració dels consells comarcals de la demarcació de
Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions Obreres (CC.OO), de la Unió
General de Treballadors (UGT), i Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F),
amb la finalitat d’obtenir recursos per a la formació del personal funcionari i laboral dels ens
locals.
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara es ve acollint al Pla de Formació Contínua durant
les darreres edicions i vist que les entitats del Pla continuen amb la convocatòria per al
proper any 2020.
La Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
PRIMER. Adherir-nos al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2020.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
INTERVENCIÓ
5. APROVACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 28 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.
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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 28 per un import total de 16.017,16 €
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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. BAIXA REBUTS ERRONIS I LIQUIDACIÓ DIRECTA HEREUS D'ÁLVARO
VALLDEPÉREZ ARASA
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 0005-A, 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 VALLDEPEREZ ARASA, ALVARO, del
carrer Girona 0056, núm. Fix 140842003375, i amb clau/s de cobrament
43 140 840 2010 01 2003375.
43 140 840 2012 01 2003375.
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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts emesos a nom de VALLDEPEREZ ARASA,
ALVARO, en concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. Fix 140842003375, i amb
clau/s de cobrament
43 140 840 2010 01 2003375.
43 140 840 2012 01 2003375.
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SEGON. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades
censals per a propers padrons, a nom de VALLDEPEREZ ARASA, ALVARO HEREUS DE,
amb DOI 40002575D i domicili al carrer GIRONA 0056 del municipi de 43570 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:
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. BAIXA REBUTS ERRONIS I LIQUIDACIÓ DIRECTA HEREUS D'ÁLVARO
VALLDEPÉREZ
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 0006-A, 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 VALLDEPEREZ ARASA, ALVARO, del
carrer Girona 0056, núm. Fix 140842003328, i amb clau/s de cobrament
43 140 840 2010 01 2003328.
43 140 840 2012 01 2003328.
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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts emesos a nom de VALLDEPEREZ ARASA,
ALVARO, en concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. Fix 140842003328, i amb
clau/s de cobrament
SEGON. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades
censals per a propers padrons, a nom de VALLDEPEREZ ARASA, ALVARO HEREUS DE,
amb DOI 40002575D i domicili al carrer GIRONA 0056 del municipi de 43570 SANTA
BÀRBARA.
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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:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

8. BAIXA REBUTS ERRONIS I LIQUIDACIÓ DIRECTA HEREUS DE M. CINTA ARASA
ACCENSI (C/ PRÍNCEP, 11)
Per unanimitat.

Fets
En execució de les funcions de comprovació, BASE- Gestió d’ingressos ha esbrinat que l’
immoble del Cr. PRÍNCEP 11, amb referència cadastral 8402916BF8180A0001YY,
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 ARASA ACCENSI, MARIA CINTA, del
carrer PRÍNCEP 11, núm. Fix 200000150, i amb clau/s de cobrament
43 140 100 2012 01 2000118.
43 140 100 2013 01 2000118.
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:
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PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts emesos a nom del MARIA CINTA ARASA ACCENSI,
en concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. núm. Fix 200000150, i amb clau/s de
cobrament
43 140 100 2012 01 2000118.
43 140 100 2013 01 2000118.
SEGON. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades
censals per a propers padrons, a nom d’HEREUS DE MARIA CINTA ARASA ACCENSI,
amb DOI 40055064N i domicili al carrer Príncep 0021 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.
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Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

9. BAIXA REBUTS ERRONIS I LIQUIDACIÓ DIRECTA HEREUS DE M. CINTA ARASA
ACCENSI - C/ DE LA ROSA, 17
Per unanimitat.

Fets
En execució de les funcions de comprovació, BASE- Gestió d’ingressos ha esbrinat que l’
immoble del Cr. ROSA DE LA 0017, amb referència cadastral 8402807BF8180C0001JQ,
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 ARASA ACCENSI, MARIA CINTA, del
carrer ROSA DE LA 0017, núm. Fix 200000149, i amb clau/s de cobrament
43 140 100 2012 01 2000117.
43 140 100 2013 01 2000117.
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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:15:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:17:41

PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts emesos a nom del MARIA CINTA ARASA ACCENSI,
en concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. núm. Fix 200000149, i amb clau/s de
cobrament
43 140 100 2012 01 2000117.
43 140 100 2013 01 2000117.
SEGON. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades
censals per a propers padrons, a nom d’HEREUS DE MARIA CINTA ARASA ACCENSI,
amb DOI 40055064N i domicili al carrer Príncep 0021 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.
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Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

10. BAIXA REBUTS ERRONIS I LIQUIDACIÓ DIRECTA HEREUS DE M. CINTS ARASA
ACCENSI (PL. PRIM, 6 BX)
Per unanimitat.

Fets
En execució de les funcions de comprovació, BASE- Gestió d’ingressos ha esbrinat que l’
immoble del Pl. PRIM 0006 BX, amb referència cadastral 8404801BF8180C0001LQ,
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 ARASA ACCENSI, MARIA CINTA, de la
PL. PRIM 0006 BX, núm. Fix 200000148, i amb clau/s de cobrament
43 140 100 2013 01 2000117.
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 del MARIA CINTA ARASA ACCENSI,
en concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. núm. Fix 200000148, i amb clau/s de
cobrament
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43 140 100 2013 01 2000117.
SEGON. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades
censals per a propers padrons, a nom d’HEREUS DE MARIA CINTA ARASA ACCENSI,
amb DOI 40055064N i domicili al carrer Príncep 0021 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:
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

11. ANUL·LACIÓ REBUTS ERRONIS I LIQUIDACIÓ DIRECTA - C/ BALEARS
Per unanimitat.
Vist el recurs de reposició presentat per SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SL,
en que exposa que es van liquidar les taxes per conservació del clavegueram i recollida
domiciliària de brossa urbana, corresponent a l’exercici 2019 de l’immoble situat al carrer
Balears núm. 2, 1r., referència cadastral 8402410BF8180A0001QY d’aquest municipi de
Santa Bàrbara, al seu nom existint un error en la referència cadastral de l’immoble objecte
de liquidació, per la qual cosa sol·licita l’anul·lació de l’esmentat rebut.
A la Junta de Govern Local es proposa l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l’anul·lació del rebut de la taxa per conservació del clavegueram i
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer Balears núm. 2, 1r.,
referència cadastral 8402410BF8180A0001QY, a nom de SABADELL REAL ESTATE
DEVELOPMENT, SL.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la taxa per conservació del clavegueram i recollida
domiciliària de brossa urbana dels edificis situats al carrer Balears núm. 2, 1r., referència
cadastral 8402410BF8180A0002WU, a nom de SABADELL REAL ESTATE
DEVELOPMENT, SL.
TERCER. Donar trasllat del present acord al recurrent, a Base Gestió d’ingressos Local i al
departament de taxes i preus públics
URBANISME
12. DEVOLUCIÓ DE FIANCES DEL CARTELL D’OBRES:
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:
74/2017: Ivan Albiol Lucia.
45/2019: Raul Caballé Arín.
46/2019: Josep Lluís Millan Bel
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CONTRACTES
13. 2019/15/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ ARRANJAMENT ILLA CONTENIDORS C/
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT)
Per unanimitat.
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Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra d'arranjament de l'illa contenidors C/
Mare de Déu de Montserrat
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Transformacions
Agrícoles Martí, SL. (B43480847) de 1.258,00 € i 264,18 € 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:
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Executar el contracte d'obra derivada de la contractació per arranjar l'illa de
contenidros del C/ Mare de Déu de Montserrat, 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:45233140-2
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 1.258,00 €, i 264,18 € d'IVA.
Partida pressupostària: 1621-2270000
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:15:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:17:41

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.

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 547E0E87AC6E44CFBD382BF0ED615B68 i data d'emissió 05/12/2019 a les 08:52:35

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

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

14. 2019/49/SU . PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MATERIAL PROTOCOLARI)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de material protocolari per
a dur a terme la XXIII Fira de l'oli novell, els cítrics i el comerç.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Laia Martí Lleixà (47859160R) de
768,62 € i de 161,41 € d'IVA..
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:15:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:17:41

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:
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:

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 547E0E87AC6E44CFBD382BF0ED615B68 i data d'emissió 05/12/2019 a les 08:52:35

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 2 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 768,62 €, i 161,41 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:15:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:17:41

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

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

15. 2019/51/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CÀMERES SEGURETAT EDIFICIS
MUNICIPALS)

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 547E0E87AC6E44CFBD382BF0ED615B68 i data d'emissió 05/12/2019 a les 08:52:35

Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de càmeres de seguretat
per als edificis municipals
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de de la mercantil Ramon Tafalla
Seguretat, SLU, (B43439223) de 5.821,62 € i de 1.222,54 € 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:
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament de càmeres de seguretat per garantir la
seguretat dels edificis municipals, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació
alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant
els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 35125300-2
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías, regidor de serveis.
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 5.821,62 €, i 1.222,54 € d'IVA.
Partida pressupostària: 920-2270100

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:15:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:17:41

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 547E0E87AC6E44CFBD382BF0ED615B68 i data d'emissió 05/12/2019 a les 08:52:35

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

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

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

16. 2019/52/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (LLUMS NADALENQUES)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de llums nadalenques.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ILCOVIA BARCELONA,
SL de 2.169,23 € i de 455,54 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:15:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:17:41

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:

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 547E0E87AC6E44CFBD382BF0ED615B68 i data d'emissió 05/12/2019 a les 08:52:35

A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament de llums nadalenques, 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: 31522000-1
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 2.169,23 €, i 455,54 € d'IVA.
Partida pressupostària: 165-2100003
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:15:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:17:41

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

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 547E0E87AC6E44CFBD382BF0ED615B68 i data d'emissió 05/12/2019 a les 08:52:35

17. 2019/61/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CRONÓMETRE CURSA MOTOCROS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cronometratge de la cursa 3r
Mototerra MX Santa Bàrbara
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Crono Off Road, SL
(B1298319) de 400,00 € i 84,00 € d'IVA:.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Executar el contracte del servei de cronometratge de la cursa 3r Mototerra MX.
Santa Bàrbara, 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: 1823000-1
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 02/12/2019 a les 13:15:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:17:41

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 547E0E87AC6E44CFBD382BF0ED615B68 i data d'emissió 05/12/2019 a les 08:52:35

El preu del contracte es fixa en 400,00 €, i 84,00 € d'IVA.
Partida pressupostària: 924-2260901
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

18. 20149/62/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (SERVEI DE PUBLICITAT FIRA DE L'OLI)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de publicitat per 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 mercamtil Portal Maresma i
Associats, SL (B61017810) de 475,00 € 99,75 € d'IVA. .
3.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:15:22 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 02/12/2019 a les 13:17:41

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.

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 547E0E87AC6E44CFBD382BF0ED615B68 i data d'emissió 05/12/2019 a les 08:52:35

En conseqüència, S'ACORDA:
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de servei publicitat per la celebració de la XXIII Fira de l'oli
novell, dels cítrics i del comerç, 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: 78341000-6
El responsable del contracte serà el Sr. Manel Crespo Liñan, regidor de fires.
El termini es fixa en 8 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 475,00 €, i 99,75 € d'IVA.
Partida pressupostària: 4311-2269903
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

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 547E0E87AC6E44CFBD382BF0ED615B68 i data d'emissió 05/12/2019 a les 08:52:35

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

19. 2019/63/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (AMBULÀNCIA CURSA MOTOCROS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'ambulància per la celebració de la
cursa 3r Mototerra MX. Santa Bàrbara
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la Creu Roja Amposta
(Q2866001G) de 517,42 €.
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:
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de servei d'ambulància per la celebració de la cursa 3r
Mototerra MX. Santa Bàrbara, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant
l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els
llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 34114121-3
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El responsable del contracte serà la Sra. Laia Pla Coto, regidora de Joventud.
El termini es fixa en 10 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 517,42 €, i 0,00 € d'IVA.
Partida pressupostària: 924-2260901
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

ALTRES
20. MOTO CLUB TORTOSA
Per unanimitat.
Vist l’escrit presentat pel Sr. Miguel Piquer Badia, en nom i representació del Moto Club
Tortosa, en el que exposa que davant la demanda de molts aficionats del món de l’enduro
/motocròs i conjuntament amb altres moto clubs de les Terres de l’Ebre decideixen
emprendre la iniciativa d’organitzar el “Mototerra Campionat Provincial de Tarragona Terres
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de l’Ebre” avalat per la Federació Catalana de Motociclisme, i dintre d’aquest campionat
una de les curses correspon al 3r Mototerra Mx. Santa Bàrbara, per la qual cosa sol·licita
permís per a la realització de l’esmentada cursa al camp de terra d’aquest municipi durant
la celebració dels actes a la nostra patrona Santa Bàrbara, a celebrar el proper dia 1 de
desembre de 2019.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Concedir permís per la utilització del camp de terra d’aquest municipi, per dur a
terme la cursa 3r Mototerra Mx. Santa Bàrbara, durant la celebració dels actes a la nostra
patrona, a celebrar el proper dia 1 de desembre de 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.

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 547E0E87AC6E44CFBD382BF0ED615B68 i data d'emissió 05/12/2019 a les 08:52:35

21. JOAN SUBIRATS BERENGUER

22. APROVACIÓ PROGRAMA D'ACTES DE LA XXIII FIRA DE L'OLI NOVELL, DELS
CÍTRICS I DEL COMERÇ
Per unanimitat.
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Fires, per a la realització de la
XXIII Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, durant els dies 22, 23 i 24 de
novembre.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
23. SUSPENSIÓ
/COMERCIANTS

DEL

SUBMINISTRAMENT

D’AIGUA

POTABLE

INDUSTRIALS

Per unanimitat.
Vist l’escrit presenta per l’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament d’
Aigua Potable del municipi de Santa Bàrbara, SOREA, al que acompanya la relació
individualitzada núm. 2680857 d’usuaris industrials/comercials abonats del servei municipal
que tenen un seguit de rebuts pendents de liquidació.
Atès que l’esmentada situació de descobert ha estat notificada individualment i de forma
fefaent als abonats, amb l’advertiment de suspensió del subministrament.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Que es procedeixi respecte a relació individualitzada núm. 2650494 presentada,
en la forma reglamentàriament establerta, a la suspensió del subministrament d’aigua
potable.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la concessionària del Servei Municipal d’
Abastament d’Aigua Potable de Santa Bàrbara SOREA.

Secretari acctal.

Alcalde President
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Isabel Verge Caballé
Alfred Blanch Farnós
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