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Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local 06/02/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 6 de febrer de 2020
Hora d'inici: 18:00
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sr. Antonio Olles Molías (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 23/01/2020
Per unanimitat.

2. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL FUNCIONAMENT
DE LA LLAR D'INFANTS, CURS 2018-2019
Per unanimitat.

Fets
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 10 de desembre de 2019
va aprovar la convocatòria de les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al
funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació
infantil en escoles rurals. Curs 2018-2019.
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Secretaria ha instruït expedient per la sol·licitud de subvenció a llars d’infants públiques de
titularitat municipal i el primer cicle d’educció infantil de titularitat municipal pel curs 2018-2019,
a la Diputació de Tarragona.

Fonaments de dret
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Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms, aprovades pel Ple de la Diputació de Tarragona el 21 de desembre de 2018 i
publicades en el BOPT de 27 de febrer de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Tarragona la concessió d’una subvenció dins el del
procediment per a la concessió de subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al
funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació
infantil en escoles rurals. Curs 2018-2019, per al manteniment de la llar d’infants Les
Beceroles, per un import de 27.895,00 €.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde o a qui legalment el substitueixi, per subscriure tota la
documentació ne-cessària per l'efectivitat dels presents acords.

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. CONVENI MARC ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA I EL CONSELL
COMARCAL DEL MONTSIÀ, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, BAT-2019
Per unanimitat.

Fets
En data 22 d’octubre de 2018, es va aprovar, per Decret de la Presidència 2018/611, la
signatura de l’addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del
Montsià, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’
igualtat, per als exercicis 2018 i 2019.
En la clàusula segona i tercera de l’addenda al contracte programa 2016- 2019 es detallen els
serveis i programes inclosos per als exercicis 2018 i 2019 i les Obligacions econòmiques.
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En data 27 de gener de 2020, la coordinadora de Serveis Socials ha redactat l’informe de
liquidació econòmica per als ajuntaments en relació als Serveis Socials i altres programes
relatius al benestar social al Montsià, per a la període 2019.

Fonaments de dret
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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 l’addenda econòmica per a l’any 2019 del Conveni marc entre el Consell
Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de serveis socials, BAT i
altres programes relatius al benestar social.
SEGON Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura de l’addenda
econòmica aprovada.

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

4. APROVACIÓ BASES SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS, ESPORTIVES, ...
Per unanimitat.

Fets
El Departament de cultura ha instruït expedient per a l’aprovació de les Bases Específiques
reguladores per a la concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i
similars per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i
les festes populars i tradicionals.
Secretaria ha emès informe al respecte que restarà incorporat com a motivació del present
acord.

Fonaments de dret
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Arts. 118 i ss de la Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’
Activitats, Obres i Serveis dels ens locals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar inicialment es Bases Específiques reguladores per a la concessió de
subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la realització de
programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i
tradicionals, que figuren incloses a l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de vint dies, als efectes
de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí
oficial de la Província i a l’e-tauler de la Corporació.

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

5. UNIÓ DE PAGESOS CONVENI CESSIÓ D'ÚS DE L'HOTEL D'ENTITATS
Per unanimitat.

Fets
La Unió de Pagesos de Catalunya té entre els seus objectius la formació en l’activitat
professional, per la millora de la capacitat professional dels pagesos i pageses, segons article
2.3 dels seus estatuts.
L’article 2.5 dels Estatuts de la Unió de Pagesos estableix que per a la consecució dels seus
objectius, aquesta podrà col·laborar o associar-se amb altres entitats o institucions, públiques o
privades, que coincideixin total o parcialment amb els objectius definits en els estatuts, per tal d’
exercir aquesta col·laboració es podran formalitzar els corresponents convenis o associacions.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara té en propietat el següent local:
Hotel d’Entitats, situat al carrer Ametller, 18
La Unió de Pagesos de Catalunya desitja poder disposar puntualment d’un espai dins de l’
edifici abans esmentat per a la realització de cursos.
Vist que ambdues parts mostren el seu interès de col·laborar mútuament.
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Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en que es puguin
dur a terme en el municipi cursos de formació en l’activitat professional, per la millora de la
capacitat professional dels pagesos i pageses.

Fonaments de dret

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

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 cessió d’ús puntual d’un espai a l’Hotel d’Entitats entre l’
Ajuntament de Santa Bàrbara i la Unió de Pagesos de Catalunya, amb una vigència fins al 31
de desembre de 2021.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, o persona que legalment el
substitueixi, 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

6. BATISTE ANTOLÍ, JOAQUÍN - SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
Per unanimitat.

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

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

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

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

7. LOPEZ COLADO, RICARDO - SOL·LICITUD INGRÉS CENTRE DE DIA
Per unanimitat.

Fets
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de 2015 el
Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament del Centre de Dia
de Santa Bàrbara.
Atès que des de la direcció del centre de dia han presentat sol·licituds d'ingrés al Centre de dia
de Santa Bàrbara d'acord amb l'establert al reglament abans esmentat.

Fonaments de dret
Article 5 del Reglament municipal regulador de Règim Intern Regulador d’ús i funcionament del
Centre de Dia que determina que l’admissió serà aprovada per l’Alcaldia, previ informe del
responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
La Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcalde de
data 27 de juny de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Admetre com a usuari/ària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al
contracte als següents usuaris:
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Ricardo López Colado, amb efectes del dia 15 de gener de 2020.

SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.

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

8. SOLÀ AIXALÀ, CONCEPCIÓN - SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
Per unanimitat.

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

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

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

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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9. SUSANA QUIXAL FONELLOSA - RENÚNCIA NÍNXOL NÚM. 352
Per unanimitat.

Fets
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La Sra. Susana Quixal Fonellosa, en nom i representació del hereus del titular del dret funerari
del nínxol núm. 352, del Cementiri municipal per defunció del mateix, ha presentat escrit
de renúncia dels hereus al esmentat dret funerari a favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.

Fonaments de dret
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la renuncia a la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 352 del Cementiri
municipal quedant de titularitat municipal, sense que s’hagin d’abonar quantitat de cap mena
els renunciants.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la renunciant.

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. ADHESIO ACORD MARC SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ENDESA ENERGIA, SAU.
EXP. 2012/01
Per unanimitat.

Fets
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6
d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
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contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA,
SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA
(Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT
i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat
Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d’
acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’
entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05)
de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’
empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a
la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la
licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de
conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica
entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de l’
ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué
acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar
formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a
favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es
formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’
electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte
de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos
termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat
establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
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7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, s’
aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica.
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En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat
contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del
contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA ENERGÍA
SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del procediment d’aprovació de la tercera
pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació
de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva
del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat D02
de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, amb l’
aprovació dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del
CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del contracte
derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA
ENERGÍA SAU.

Fonaments de dret
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que
regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’
adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de
vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
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Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants
en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats
locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Que el municipi de Santa Bàrbara s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02)
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de
2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:

Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot BT1

2.0A

129,275

Sublot BT2

2.0DHAP1

153,682

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,015

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,397

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,426

Sublot BT6

2.0DHSP3

69,899

Sublot BT7

2.1A

145,415

Sublot BT8

2.1DHAP1

167,407

Sublot BT9

2.1DHAP2

89,37

Sublot BT10

2.1DHSP1

167,865

Sublot BT11

2.1DHSP2

97,008

Sublot BT12

2.1DHSP3

82,541

Sublot BT13

3.0AP1

114,198

Sublot BT14

3.0AP2

100,212

Sublot BT15

3.0AP3

72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

98,851

Sublot AT2

3.1AP2

91,014

Sublot AT3

3.1AP3

72,865

Sublot AT4

6.1AP1

114,934
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Sublot AT5

6.1AP2

97,737

Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8

6.1AP5

74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

3.1 A

59,173468

36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427

19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31
de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
SEGON. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 210 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per enotum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal
al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).

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

INTERVENCIÓ
11. APROVACIÓ DE FACTURES
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Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 2 que consta en l’annex 1.
Per part de la Intervenció d’aquest Ajuntament en relació amb l’esmentada despesa s'ha
emès informe favorable.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 2 per un import total de 32.552,47 €
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.
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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
12. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2009/46
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Per unanimitat.

Fets
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 21 de maig de 2009, es va
concedir al Sr. José Vicente Albert Valldepérez, llicència municipal d’obres majors per
distribució de planta primera de l’edifici situat al Passeig de les Quatre Carreteres, 68, per
destinar-la a oficines.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 3 de febrer de 2020, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra major número 2009/46.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres 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

13. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2018/77
Per unanimitat.
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Fets
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Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 13 de novembre de 2018, es
va concedir a la Sra. Maria Teresa Mulet Tomàs, llicència municipal d’obres menors per
reforma de traster situat al Carrer Aire núm. 7.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 18 de desembre de 2019, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra major número 2018/77.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres 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

14. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2019/32
Per unanimitat.

Fets
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 6 de juny de 2019, es va
concedir al Sr. José Antonio Martí Bertomeu, llicència municipal d’obres majors per realitzar un
canvi de coberta i construcció de porxo situat al Carrer Girona, 71.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 3 de febrer de 2020, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.
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Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra major número 2019/32.
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SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres 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

15. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2019/49
Per unanimitat.

Fets
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 7 d'agost de 2019, es va
concedir a la Sra. Filomena Olivera Mendoza, llicència municipal d’obres menors per reforma
de bany situat al Passeig de la Generalitat, 43.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 3 de febrer de 2020, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2019/49.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.
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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

16. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2019/51
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Per unanimitat.

Fets
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 14 d'agost de 2019, es va
concedir a la Sra. Gabriela Sara Cisera, llicència municipal d’obres menors per reformes
interiors situat al Carrer Constitució, 8-A.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 29 de gener de 2020, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2019/51.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres 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

17. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2019/77
Per unanimitat.

Fets
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Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 14 de novembre de 2019, es
va concedir al Sr. Gilberto Balagué Sanz, llicència municipal d’obres menors per reformes
interiors situat al Carrer Ametller, 19.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 3 de febrer de 2020, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.
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Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2019/77.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

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

18. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2019/83
Per unanimitat.

Fets
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 10 de desembre de 2019, es
va concedir a la Sra. Ester Cid Monllau, llicència municipal d’obres menors per reforma
interior situat al Carrer Major, 110.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 3 de febrer de 2020, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra major número 2019/83.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.
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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

19. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2019/85
Per unanimitat.

Fets
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 17 de desembre de 2019, es
va concedir a la Sra. Anna Maria Concepció Cid Solà, llicència municipal d’obres menors per
recobriment de coberta existent situat al Carrer Major, 183.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 3 de febrer de 2020, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2019/85.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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20. ROLDAN VENTURA, LAURA - SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBRES MAJORS.
EXP. 2019/89
Per unanimitat.
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Fets
La Sra. Laura Roldan Ventura, ha sol·licitat llicència municipal d’obres majors per construcció d’
habitatge unifamiliar situat al carrer Àfrica núm. 110.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 5 de febrer de 2020, informe tècnic
FAVORABLE sobre la concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

Fonaments de dret
Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2020/89.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres 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

21. BALAGUÉ MONLLAU, RAUL - SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS. EXP. 96
/2019
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

El Sr. Raul Balagué Monllau, ha sol·licitat llicència municipal d’obres majors per enderroc d’
habitatge unifamiliar i construcció de magatzem situat al carrer Hereu núm. 63.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 5 de febrer de 2020, informe tècnic
FAVORABLE sobre la concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

Fonaments de dret

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2019/96.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres 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

CONTRACTES
22. 2020/03/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (RÈTOLS LLAR DE JUBILATS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament dels vinils glaç per senyalitzar
els serveis de podologia i perruqueria de la Llat de Jubilats.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Ubaldo Rètols, SCCL
(F55666663), de 477,00 € i 100,17 € 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 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament dels vinils glaç per senyalitzar els serveis
de podologia i perruqueria de la Llat de Jubilats, 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 477,00 €, i 100,17 € d'IVA.
Partida pressupostària: 337-2120011
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
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 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

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

23. 2020/07/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (POLSERES MULTIFIBRA CONTROL ACCÉS
PISCINES MUNICIPALS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de polseres multifibra per al
control d'accés a les piscines municipals.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la Sra. Laia Martí Lleixà (4785160R) de
380,50 € i de 79,91 € 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:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament polseres multifibra per al control d'accés a
les piscines 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: 30199000-0
El responsable del contracte serà la Sra. Ana M. Panisello Arasa, regidora d'esports.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

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 380,50 €, i 79,91 € 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

24. 2020/08/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CADIRES SMARTCENTRE)
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de cadires per substituir les
existents a la sala d'informàtica de l'Smartcentre.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Oficomplet 75, SL
(B43729409) de 1.574,40 € i de 330,62 € 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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

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 cadires per substituir les existents a la
sala d'informàtica de l'Smartcentre, 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: 3910000-3
El responsable del contracte serà la Sra. Ana M. Panisello Arasa, Regidora de noves
tecnologies.
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 1.574,40 €, i 330,62 € d'IVA.
Partida pressupostària: 920-6250000.
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 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

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

25. 2020/09/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MOBILIARI AULA ROBÒTICA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de mobiliari per l'equipament
de l'aula de robòtica de l'Smartcentre.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Ikea Ibérica, SA
(A28812618) de 1.276,86 € i de 268,14 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

PRIMER. Executar el contracte de subministrament de mobiliari per l'equipament de l'aula de
robòtica de l'Smartcentre, 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: 3910000-3
El responsable del contracte serà la Sra. M. Mercè Fort Rodríguez, tècnica informàtica.
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 1.276,86 €, i 268,14 € d'IVA.
Partida pressupostària: 920-6250000
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

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

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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

26. 2020/10/SU- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA)
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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de llibres per a la biblioteca
municipal.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Llibreria Viladrich, S.L.
(B43851427) de 1.923,08 € i 76,92 € 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 llibres per a la biblioteca municipal 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: 22113000-5
El responsable del contracte serà el Sr. Alfred Blanch Farnós.
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 1.923,08 €, i 76,92 € d'IVA.
Partida pressupostària: 3321-2200101
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 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

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

27. 2020/11/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (VESTUARI OBRA TEATRE CARNAVAL
2020)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament del vestuari per a l'obra de
teatre del Carnaval 2020.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la Sra. Laia Martí Lleixà (47859160R)
de 855,66 € i de 179,69 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament del vestuari per a l'obra de teatre del
Carnaval 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: 39560000-5
El responsable del contracte serà el Sr. Guillem Gaya Sol, tècnic de cultural.
El termini es fixa en15 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.035,35 € € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 338-2269904.
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 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

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

28. 2020/05/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (EQUIP DE SO CAMPIONAT CATALUNYA
TWIRLING)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'equip de so per la realització del
Campionat de Catalunya de Twirling.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Plataforma-Pro, SCP
(J62386057) de 727,50 € i 152,8 € 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 d'equip de so per la realització del Campionat de
Catalunya de Twirling, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del
contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte
menor, de conformitat amb les següents condicions:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 32342410-9
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 727,50 €, i 152,78 € d'IVA.
Partida pressupostària:341-2260905
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

29. 2020/06/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (SETMANARI L'EBRE)
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cobertura informativa del municipi.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Setmanari l'Ebre, S.L.
(B43665256) de 4.000,00 € i 840,00 € 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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

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 cobertura informativa del municipi, 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. Alfred Blanc Farnós
El termini es fixa en 1 any a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 4.000,00 € i 840,00 € d'IVA.
Partida pressupostària: 920-2260200
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 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

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

30. 2020/07/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (IMAGINA RÀDIO)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cobertura informativa.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Imagina Ràdio, S.L.
(B43833862) de 1.500,00 € i de 315,00 € 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

PRIMER. Executar el contracte de servei per donar difusió a les diferents activitats que
s'organitzen des de l'Ajuntament, 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. Alfred Blanch Farnós
El termini es fixa en 1 any a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.815,00 €.
Partida pressupostària: 920-260200
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 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

31. 2020/08/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (TURISMEDIA)
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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de difusió i promoció de les fires, festes i
esdeveniments organitzats i promoguts durant l'any 2020.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Publicacions Grup
Turismedia S.L (B55679369) de 450,00 € i 94,50 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de difusió i promoció de les fires, festes i
esdeveniments durant l'any 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: 78341000-6
El responsable del contracte serà el Sr. Manel Crespo Liñan
El termini es fixa en 1 any a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 450,00 € i 94,50 € d'IVA.
Partida pressupostària: 920-2260200
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 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

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

32. 2020/09/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (EQUIP D'IL·LUMINACIÓ/SO/VIDEO OBRA
TEATRE CARNAVAL 2020)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'equip d'il·luminació, so i video per l'obra
de teatre a dur a terme dins els actes del Carnaval 2020.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil PLATAFORMA-PRO, SCP
(J62386057) de 600,00 € i de 126,00 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei d'equip d'il·luminació, so i video per l'obra de teatre a
dur a terme dins els actes del Carnaval 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: 32321200-1
El responsable del contracte serà el Sr. Guillem Gaya Sol, tècnic de cultura.
El termini es fixa el dia 21 de febrer de 2020.
El preu del contracte es fixa en 726,00 € € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 338-2269904.
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 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

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

33. 2020/10/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ESCOLA DE MÚSICA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de gestió de l'Escola Municipal de Música
Germans Arasa "Los Flarets", en tant que l'Ajuntament no disposa dels mitjans materials
i professionals necessaris per a gestionar-lo directament.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la Unió Musical Jaume Balmes
(G43116896) de 14.876,03 € i 3.123.97 € 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 gestió de l'Escola Municipal de Música Germans
Arasa "Los Flarets", vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del
contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte
menor, de conformitat amb les següents condicions:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 80000000-4
El responsable del contracte serà el Sra. Ma. Elena Estarlich Arasa.
El termini es fixa en 1 any a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 18.000,00 € (IVA inclòs).
Partida pressupostària: 326-2120009
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

34. 2020/04/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PROLONGACIÓ XARXA AIGUA POTABLE
C/ LLIBERTAT)
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de prolongació de la xarxa d'aigua potable al
carrer Llibertat
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Sociedad Regional de
Abastecimineto de Aguas, SA (A08146367) de 11.504,18 € i de 2.415,88 € 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 prolongació de la xarxa d'aigua potable al carrer
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: 44162500-8
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 13.920,05 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 161-6090011
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

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
35. APROVACIÓ PROGRAMA D’ACTES I PREMIS CARNAVAL 2020
Per unanimitat.
Vist el programa d’actes del Carnaval 2020, a celebrar els propers dies 21 i 22 de febrer,
presentat per la Regidoria de Participació ciutadana.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
Aprovar l’atorgament dels premis següents:
Comparses (mínim 8 persones)
1r. Premi
2n. Premi
3r. Premi
4t. Premi

200,00 €
150,00 €
100,00 €
100,00 € (millor coreografia)

Mini Grup (2 a 6 persones)
1r. Premi

60,00€

Individuals

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

A la millor disfressa
A la disfressa més original
A la millor disfressa infantil

60,00 €
30,00 €
30,00 €

Premi especial per vehicles disfressats i amb animació musical.
36. CÀRITAS PARROQUIAL - SOL·LICITUD ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER URGÈNCIES
SOCIALS

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

Per unanimitat.

Fets
El secretari de Càritas Parroquial ha presentat sol·licitud en la que demana l’aportació anual
per poder atendre ajuts d’emergència social.
La Regidora de Serveis Social informa favorablement sobre la concessió de l’aportació
benèfica en concepte d’ajuts d’emergència per l’exercici 2020.

Fonaments de dret
Arts. 118 i ss de la Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’
Activitats, Obres i Serveis dels ens locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. La concessió de l’aportació benèfica de 1.000,00 € a l’entitat municipal Càritas
Parroquial per a atendre ajuts d’urgència de l’exercici 2020.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Càritas Parroquial, 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

37. AMPA ESCOLA JAUME BALMES - CONVENI COL·LABORACIÓ EXTRAESCOLARS,
CURS 2019-2020
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

Fets
L’AMPA de l’Escola Jaume Balmes promou accions i serveis extraescolars que actuen
directament sobre la formació i l’esbarjo dels xiquets i xiquetes que assisteixen a l’escola
L’Ajuntament de Santa Bàrbara està interessat que els xiquets i xiquetes procedents de la
valoració de Serveis Socials participin en aquestes activitats extraescolars.

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 3EA00C54C27F403D9586B5B3A891147B i data d'emissió 18/02/2020 a les 13:11:23

Vist el conveni de col·laboració a signar entre aquest Ajuntament i l’AMPA de l’Escola Jaume
Balmes, per tal que duguin a terme activitats extraescolars, durant el curs 2019-2020.

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 l’AMPA de l’
Escola Jaume Balmes, sobre l’organització d’activitats extraescolars, durant el curs 2019-2020,
havent de satisfer l’Ajuntament de Santa Bàrbara a l’AMPA l’import de 3.000,00 €.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del conveni
aprovat.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Presidenta de l’AMPA de l’Escola Jaume
Balmes 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

38. CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA - SOL·LICITUD PRIMERA BESTRETA DE LA
SUBVENCIÓ 2020
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:50:20 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 18/02/2020 a les 08:51:54

El President del Club de futbol Santa Bàrbara, ha presentat una sol·licitud en la que demana
una bestreta de la subvenció corresponent a l’any 2020.

Fonaments de dret

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Arts. 118 i ss de la Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’
Activitats, Obres i Serveis dels ens locals.
Bases Específiques reguladores per a la concessió de subvencions a entitats culturals,
educatives i esportives i similars per a la realització de programes i activitats de
promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i tradicionals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir una bestreta per un import de 5.00,00 €, a compte de la subvenció del 2020.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara 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

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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