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Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local 23/01/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Extraordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 23 de gener de 2020
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 19:45
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 09/01/2020
Per unanimitat.

2. MARIA LOURDES ARASA MAURA - CONCESSIÓ DEL DRET FUNERARI DE NÍNXOL
Per unanimitat.

Fets

Vista la petició presentada per la Sra. Maria Lourdes Arasa Maura en la que sol·licita l’
adquisició del dret funerari del nínxol núm. 20 bloc C del Cementiri municipal.
Havent ingressat a les oficines municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’
obtenció d’aquesta llicència.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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. 20 bloc C del Cementiri
Municipal, a favor de la peticionaria i l’expedició del títol.
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris 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. APROVACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE - INDUSTRIALS
/COMERCIALS
Per unanimitat.

Fets
L’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable del municipi de
Santa Bàrbara, SOREA, ha presentat escrit en el que acompanya la relació individualitzada
núm. 2700968 d’usuaris industrials/comercials abonats del servei municipal que tenen un
seguit de rebuts pendents de liquidació.
L’esmentada situació de descobert ha estat notificada individualment i de forma fefaent als
abonats, amb l’advertiment de suspensió del subministrament.

Fonaments de dret
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Que es procedeixi respecte a relació individualitzada núm. 2700968 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.

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

4. CONVENI COL·LABORACIÓ PER COPRODUCCIÓ RADIOFÒNICA
L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA I LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

ENTRE

Per unanimitat.

Fets
La Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL) és una societat mercantil limitada de capital
íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió del servei públic de
caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; amb aquest objectiu,
gestiona La Xarxa, una plataforma única de continguts multimèdia i serveis adreçats als mitjans
de comunicació local.
La XAL és la impulsora de la convocatòria per a la coproducció de magazines territorials per a l’
any 2020, amb l’objectiu d’estimular la cooperació i el treball en xarxa entre les ràdios locals
adherides a la XAL mitjançant la coproducció i emissió per part de les ràdios de magazines
territorials cadascun dels quals comptarà amb la participació d’un mínim de tres emissores i així
contribuir a l’oferta de programació en directe de les ràdios amb una oferta àmplia de proximitat.
L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA (en endavant, LA PLANA RÀDIO), ha presentat a la
XAL un projecte per a la producció d’un magazine territorial en col·laboració amb altres entitats.
LA PLANA RÀDIO és una entitat adherida al Protocol General de Serveis de la XAL i d’acord a l’
establert a l’esmentat Protocol General, la XAL actua com a estructura de concertació,
cooperació i coordinació de les seves entitats adherides en benefici del mateix sector per tal de
garantir-ne la seva viabilitat i singularitat en el territori i col·labora amb elles compartint els
objectius i estratègies que permeten optimitzar els recursos disponibles en benefici d’una millor
oferta de continguts i serveis; i, en tant que estructura de coordinació, coprodueix o encarrega
la producció de programes a les televisions de proximitat o a aquelles productores que
presentin propostes d’interès per a la XAL i/o per a les seves entitats adherides.
LA PLANA RÀDIO és una entitat adherida al Protocol General de Serveis de la XAL i d’acord a l’
establert a l’esmentat Protocol General, la XAL actua com a estructura de concertació,
cooperació i coordinació de les seves entitats adherides en benefici del mateix sector per tal de
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garantir-ne la seva viabilitat i singularitat en el territori i col·labora amb elles compartint els
objectius i estratègies que permeten optimitzar els recursos disponibles en benefici d’una millor
oferta de continguts i serveis; i, en tant que estructura de coordinació, coprodueix o encarrega
la producció de programes a les televisions de proximitat o a aquelles productores que
presentin propostes d’interès per a la XAL i/o per a les seves entitats adherides.
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LA PLANA RÀDIO ha adquirit la totalitat dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge
que necessàriament hagi d’aportar per al desenvolupament de la seva activitat professional i el
resultat que se’n derivi.
És d’interès de la XAL que LA PLANA RÀDIO realitzi el programa radiofònic que a continuació
s’especifica:
“- Títol: “AL DIA, TERRES DE L’EBRE” (en endavant, el PROGRAMA).
- Sinopsi: El PROGRAMA, és un magazine que s’emet en directe des de Ràdio Delta i compta
amb la participació de Ràdio Tortosa, La Cala Ràdio, La Plana Ràdio, Amposta Ràdio i Ràdio
Joventut.
- Periodicitat: diària, de dilluns a divendres, de 13:00 a 16:00h, amb excepció del mes de juliol,
que s’emetrà durant una hora, de 13:00 a 14:00 h.
- Temporada: 2020.
- Període previst d’emissió: del 01/01/2020 a 30/06/2020; i del 01/07/2020 a 31/07/2020 una
hora”
Essent objecte del present conveni la cessió dels drets de propietat intel·lectual corresponents
a la realització del PROGRAMA.

Fonaments de dret
Articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de que
els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques
o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al municipi.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i la Xarxa
audiovisual Local (XAL), per la coproducció radiofònica d’un programa anomenat “Al dia, Terres
de l’Ebre”.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del conveni
aprovat.

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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5. ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2018.08)
Per unanimitat.
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Fets
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya
recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa
previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el
denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part
de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les
necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les
actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
2.- Igualment el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis d’assegurances de
Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2018.08), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del
CCDL núm. 1/2019 de data 9 de gener de 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
En data 5 d’abril de 2019, la Comissió Executiva del CCDL va resoldre adjudicar l’Acord marc
dels serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil patrimonial (Exp. 2018.08), a les
empreses adjudicatàries pel Lot 1 Vida Caixa Sau de Seguros y Reaseguros i Lot 2 Zurich
Insurance PLC, Sucursal en España.
En data 1 de maig de 2019, es va procedir a formalitzar el corresponent Acord marc amb les
empreses adjudicatàries.
En data 28 d’octubre de 2019, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local, va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord marc de serveis d’
assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial.

Fonaments de dret
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants
del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la
nova LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’
adjudicació de contractes basats en aquests.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
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Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’
Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial amb
destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència
núm. 1/2019, de 9 de gener i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara l’Acord marc del servei d’
assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i contractar la
Pòlissa que a continuació s’indica:
Lot 2. Responsabilitat civil i patrimonial, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España, per un import de 3.914,33 € euros, amb vigència des del 15/01
/2020 al 15/01/2021.
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 3.914,33 € que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària
920*2240000.
Tercer.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM, així com a la resta d’interessats que s’
escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

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
6. BAIXA REBUTS ERRONIS I LIQUIDACIÓ DIRECTA - ROMEU SUBIRATS, M. CINTA
Per unanimitat.

Fets
En execució de les funcions de comprovació, BASE- Gestió d’ingressos ha esbrinat que l’
immoble del Cr JOAN ROIG I TORRES 0004, amb referència cadastral
8403408BF8180C0001GQ, 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 ROMEU SUBIRATS M. CINTA, núm. Fix 200003372, i
amb clau/s de cobrament
43 140 100 2006 01 2001812.
43 140 100 2007 01 2001812.
43 140 100 2008 01 2001812.
43 140 100 2009 01 2001812.
43 140 100 2010 01 2001812.
43 140 100 2011 01 2001812.
43 140 100 2012 01 2001812.
43 140 100 2013 01 2001812.
43 140 100 2014 01 2001812.
43 140 100 2015 01 2001812.
43 140 100 2016 01 2001812.
43 140 100 2017 01 2001812.
43 140 100 2018 01 2001812.
43 140 100 2019 01 2001812.
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 ROMEU SUBIRATS M. CINTA, en
concepte de taxes i preus públics agrupats, núm. Fix 200003372, i amb clau/s de cobrament
43 140 100 2006 01 2001812.
43 140 100 2007 01 2001812.
43 140 100 2008 01 2001812.
43 140 100 2009 01 2001812.
43 140 100 2010 01 2001812.
43 140 100 2011 01 2001812.
43 140 100 2012 01 2001812.
43 140 100 2013 01 2001812.
43 140 100 2014 01 2001812.
43 140 100 2015 01 2001812.
43 140 100 2016 01 2001812.
43 140 100 2017 01 2001812.
43 140 100 2018 01 2001812.
43 140 100 2019 01 2001812.
SEGON. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades censals
per a propers padrons, a nom de QUERAL MARTI, ELENA, amb DOI 39869699G i domicili al
carrer ANGLADA CAMARASA, 9 F del municipi de 43850 CAMBRILS
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

URBANISME
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7. REMODELACIÓ DEL CARRER INDÚSTRIA - APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES
Per unanimitat.

Fets
Redactat el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Remodelació del carrer
Indústria (tram comprès entre el carrer Aire i la Plaça de l’Alcalde Cid i Cid)”, redactat per l’
enginyer de camins, canals i ports Javier Roig Prades, amb un pressupost d’execució per
contracta de 64.793,10 €.

Fonaments de dret
Articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres
““Remodelació del carrer Indústria (tram comprès entre el carrer Aire i la Plaça de l’Alcalde Cid i
Cid)”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Javier Roig Prades, amb un pressupost d’
execució per contracta de 64.793,10 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de trenta
dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per oportunes,
mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i l’e-Tauler de la Corporació.
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap al·legació
o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat.

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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8. DEVOLUCIONS FIANCES
Per unanimitat.
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Vist l’informe favorable emès del Tècnic Municipal i d'acord amb la normativa urbanística, la
Junta de Govern Local acorda la devolució de les fiances dels expedients d'obres següents:
93/2006: Josep Roig Cardona
37/2016: Francisca Salvador Alonso
25/2018: Finques Albiol, SL
12/2019: Francisca Salvador Alonso
CONTRACTES
9. 2020/01/SU- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MATERIAL D'OFICINA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de material d’oficina no
inventariable.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil LYRECO ESPAÑA, SA
(A79206223) de 817,61 € i de 171,70 € 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 material d’oficina no inventariable, 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:
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L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 30192000-1
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías, regidor de serveis.
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 817,61 €, i 171,70 € d'IVA.
Partida pressupostària: 920-2200000
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

10. 2020/02/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (EQUIP INFORMÀTIC PLANA RÀDIO)
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'equips informàtics per a la
Plana Ràdio.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Agrupación de Servicios y
Productos de Audio. S.L.U (B81274284) de 1.759,00 € i de 369,39 € 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 d'equips informàtics per a la Plana Ràdio,
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: 30200000-1
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías.
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 1.759,00€, i 369,39 € d'IVA.
Partida pressupostària: 920-6260000-01
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 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

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

11. 2020/04/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (SENYALS D'INFORMACIÓ "GOSSOS NO")
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de senyals d'acer galvanitzat
d'informació "Gossos no"
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Projectes i Instal·lacions
d'Espais Urbans, SL, (B55532782) de 418,60 € i de 87,91 € d'IVA. .
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

PRIMER. Executar el contracte de subministrament de senyals d'acer galvanitzat d'informació
"Gossos no", vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del
contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte
menor, de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 34928471-0
El responsable del contracte serà el Sr. 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 418,60 €, i 87,91 € d'IVA.
Partida pressupostària: 1532-2100005
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 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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

12. 2020/05/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (BANDA REDUCTORA VELOCITAT)

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de banda reductora de
velocitat al Pg. de les Escoles, enfront de l'entrada a les escoles.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Projectes i Instal·lacions
d'Espais Urbans, SL, de 1.305,36 € i 74,13 € 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 banda reductora de velocitat al Pg. de
les Escoles, enfront l'entrada de les escoles, vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors
superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 34928471-0
El responsable del contracte serà el Sr. 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 1.305,36 €, i 274,13 € d'IVA.
Partida pressupostària: 153-2100005
No es preveu la revisió de preus del contracte.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

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

13. 2020/06/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PILONA AUTOMÀTICA CARRER MAJOR)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'una pilona escamotejable
semiautomàtica per al tancament del Carrer Major.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Projectes i instal·lacions
d'espais urbans S.L. (B55532782) de 2.072,04 € i 435,13 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

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 d'una pilona escamotejable
semiautomàtica per al tancament del Carrer Major, vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors
superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 34928471-0
El responsable del contracte serà el Sr. Manel Crespo Liñan.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 2.072,04 € €, i 435,13 € d'IVA.
Partida pressupostària: 1532-2100005
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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.

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

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. 2020/01/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (HONORARIS TÈCNICS C/LLIBERTAT)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de redacció de l'expedient de modificació
puntual de les NNSS del C/Llibertat.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Laura Ismael Segarra (52607324E) de
1.080,00 € I 226,80 € 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 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

PRIMER. Executar el contracte de serveis consistent en la redacció de l'expedient de
modificació puntual de les NNSS del C/Llibertat, 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: 71356000-8
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
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 1.080,00 €, i 226,80 € d'IVA.
Partida pressupostària: 151-2270600-01
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

15. 2020/02/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (HONORARIS TÈCNICS MOD. NNSS
RESPECTE UA-21)
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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei per la redacció de l'expedient de
modificació puntual de les NNSS repecte de la UA-21
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Laura Ismael Segarra (52607324E) de
1.440,00 € i de 302,40 € 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 consisten en la redacció de l'expedient de modificació
puntual de les NNSS dintre de l'àmbit de la UA-21, 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: 71356000-8
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
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 1.440,00 €, i 302,40 € d'IVA.
Partida pressupostària: 151-2270600-01
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

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. 2020/03/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (EQUIP AUDIOVISUAL FESTIVITAT SANT
JORDI)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de material audiovisual per a dur a terme
les activitats de la diada de Sant Jordi
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil PLATAFORMA-PRO, SCP,
(J62386057) de 850,00 € i de 178,50 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de serveis d'animació audiovisual infantil amb motiu de la diada
de Sant Jordi, 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: 32321200-1
El responsable del contracte serà la Sra. M. Elena Esatrlich Arasa, regidora de
participació ciutadana.
El termini es fixa el 23 d'abril de 2020.
El preu del contracte es fixa en 850,00 €, i 178,50 € d'IVA.
Partida pressupostària: 334-2260902
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 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

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

17. 2020/04/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (COLÒNIES D'ESTIU)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de colònies d'estiu del 2020.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Canjovalment S.L.
(B25790080) de 5.687,50 € i de 568,75 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de les colònies d'estiu del 2020, 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: 5524300-5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

El responsable del contracte serà el Sra. Laia Pla Coto
El contracte s'executarà durant 7 dies del mes de juliol del 2020.
El preu del contracte es fixa en 5.687,00 €, i 568,75 € 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. 2020/01/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (OBRES D'ARRAJAMENT DEL PATI DE
L'ESCOLA)
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra d'arranjament del pati de l'escola Jaume
Balmes.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Transformacions
Agrícoles Martí, SL (B-43480847) de 8.167,00 € i de 1.715,07 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

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 d'obra d'arranjament del pati de l'escola Jaume Balmes, 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: 45220000-5
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 8.167,00 €, i 1.715,07 € d'IVA.
Partida pressupostària:323-6320011
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

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

19. 2020/02/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CONSTRUCCIÓ PORXO A L'ESCOLA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de construcció de porxo per a l'escola.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de mercantil Vallés Moreno S.C.P
(J55749329) de 5.580,50 € i de 1.171,91 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

PRIMER. Executar el contracte d'obra per la construcció de porxo del pati de les escoles, 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: 45212190-04
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 5.580,50 €, i 1.171,91 € d'IVA.
Partida pressupostària: 323-6320011
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 10:40:54 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 31/01/2020 a les 13:10:49

20. 2020/03/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CONSTRUCCIÓ DE RAMPA ESCOLA)
Per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de construcció d'una rampa d'accés a
l'escola.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Vallés Moreno S.C.P
(J55749329) de 562,50 € i de 118,13 € 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 d'obra de construcció d'una rampa d'accés a l'escola, 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: 45220000-5
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 1 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 562,50 €, i 118,13 € d'IVA.
Partida pressupostària: 323-30011-01
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.
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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
21. PENYA AMICS DEL CAVALLS
Per unanimitat.
Atesa la petició presentada pel secretari de la Penya Amics dels Cavalls, en la que demana
una bestreta de la subvenció per a fer front a les despeses de l’organització de la festivitat de
Sant Antoni amb la sortida dels carruatges i els cavalls de muntura pels carrers del poble.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir una bestreta a compte de la subvenció de l’any 2020, per a fer front de les
despeses ocasionades per l’organització de la festivitat de Sant Antoni, per un import de 300,00
€
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SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
22. PRESIDENTA DE L'AMPA JAUME BALMES

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 86E839A6B77249D895ECDE2F4E72DDD3 i data d'emissió 03/02/2020 a les 11:11:56

Per unanimitat.
Vista la petició presentada per la Presidenta de l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes, en la que
exposa que en motiu de les activitats festives programades de Carnaval a l’escola, el dia 21 de
febrer, es farà una festa oberta a tots els pares, sol·licitant la col·laboració de l’Ajuntament
mitjançant l’aportació de material, al mateix temps i degut a que el dia 24 de febrer, a l’escola
es festa de lliure disposició, l’AMPA per tal d’ajudar a les famílies a conciliar al vida familiar i
laboral, ha programat un dia d’acollida (de 9.00 h a 13.00 h), per la qual cosa sol·licita
autorització per poder utilitzar les instal·lacions de l’escola per dur a terme l’activitat
programada.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aportar el material necessari per fer la festa del Carnaval a l’escola el proper dia 21
de febrer.
SEGON. Atorgar permís per a la utilització de les instal·lacions de l’escola Jaume Balmes el dia
24 de febrer per dur a terme l’acollida programada.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Presidenta de l’AMPA de l’Escola Jaume
Balmes i a la brigada municipal.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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