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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 12/03/200
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Extraordinària
President/a: Manel Crespo Liñan
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 12 de març de 2020
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:50
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Antonio Olles Molías (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 20/02/2020
Per unanimitat.

2. SOL·LICITUD INGRÉS CENTRE DE DIA - ESPUNY VERDIELL, ROSITA
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

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.
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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:
Rosita Espuny Verdiell, amb efectes del dia 25 de febrer de 2020.

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

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 DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’
AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA ANUAL DE LA
CONVOCATÒRIA TREBALL A LES 7 COMARQUES.
Per unanimitat.

Fets
El Govern de la Generalitat de Catalunya va seleccionar 7 comarques catalanes
caracteritzades per tenir un menor dinamisme econòmic o especialment despoblades del
territori català i que són l’Anoia, el Baix Ebre, El Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el
Ripollès i la Terra Alta.
El Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri territorial i social de
les comarques catalanes, va considerar oportú donar suport a les entitats locals d’aquestes 7
comarques mitjançant el finançament, en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” d’un
conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

El Consell Comarcal del Montsià, conjuntament amb la resta d’entitats locals de la comarca del
Montsià i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, impulsen des de l’any 2011 el
Pla d’Execució Anual en la convocatòria del SOC “Treball a les 7 Comarques”.

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

En data 17 de setembre de 2019, el Consell Comarcal del Montsià, va sol·licitar una subvenció
al SOC per finançar el Pla d’execució anual d’acord amb la Resolució TSF/1850/2019, de 26 de
juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions
destinades al “Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i
econòmic: projecte Treball a les 7 comarques.
En data 17 de desembre de 2019, el SOC va resoldre aprovar el “Pla d’execució anual comarca
Montsià 2019/2020” amb un cost total elegible de 434.424,16 €.
En data 16 de març de 2016 es va signar l’Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica i l’
Ocupació per part dels ajuntaments del Montsià, el Consell Comarcal, empreses i comunitat
educativa.
Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en participar en el
projecte pels beneficis que pot comportar per a les persones del municipi en situació d’atur.

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 el Consell Comarcal del Montsià i l’
Ajuntament de Santa Bàrbara per a l’execució del Pla Anual de la Convocatòria Treball a les 7
Comarques.
SEGON. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Montsià i a l’Àrea d’Intervenció

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. ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
SANTA BÀRBARA I EL CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE PER A LA
DOCUMENTACIÓ DE LA COL·LECCIÓ JOSEP ANTONI VALLS, 2A FASE.
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

Fets
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L'Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consorci del Museu de les Terres de I'Ebre van establir el
30 de maig de 2012 el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Bàrbara i el
Consorci del Museu de les Terres de I'Ebre per a l’obertura i la gestió del Centre d'lnterpretació
de la Vida a la Plana pel qual es regula la gestió compartida de l'esmentat equipament.
El Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana es troba inscrit al registre de Museus de
Catalunya com a extensió del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre i segons la Llei de
Museus de Catalunya 17/1990, els béns mobles que es troben exposats al Centre d’
Interpretació de la Vida a la Plana, han de complir la normativa museística en matèria de
documentació i conservació preventiva.
A l'equipament ja es troben exposats objectes de caràcter etnològic ja documentats del fons del
propi ajuntament de Santa Bàrbara i del Museu de les Terres de l'Ebre i cedits per totes dues
parts per a l'exposició permanent sobre la població de Santa Bàrbara i el món de l'oli. Al centre
també es troba ubicada la col·lecció paleontològica i mineralògica de Josep Antoni Valls que és
propietat de l’Ajuntament de Santa Bàrbara des de l'any 1984 i que es troba exposada al públic
només en una petita Part.
Aquesta col·lecció està composada per aproximadament 3.160 unitats de registre, de les quals
1.953 s'han documentat, informatitzat i numerat amb un número de registre del fons de ciències
naturals del Museu de les Terres de I'Ebre en la primera fase de la documentació de la
col·lecció l’any 2019. En el moment de la signatura d'aquesta addenda resten per documentar
un total aproximat de 1.206 unitats de registre corresponents en la seva majoria a exemplars
paleontològics, tot i que també en formen part exemplars zoològics i mineralògics.

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 l’Addenda al Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i
el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre per a la documentació de la col·lecció Josep
Antoni Valls, 2a Fase.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de l’addenda aprovada.
TERCER. Comunicar aquest acord al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre i a l’Àrea d’
Intervenció.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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5. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE SALUBRITAT PÚBLICA MUNICIPAL EN EL
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ
Per unanimitat.

Fets
L’article 25.2 j) de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, aquest contempla una competència
genèrica en matèria de salubritat pública:
“2. El Municipi exercirà en tot cas com competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i
de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:
j) Protecció de la salubritat pública.”
Es considera una plaga el conjunt d’éssers vius que, en un lloc determinat, per la seva abundància o
per les seves característiques poden causar molèsties, perjudicis, problemes sanitaris o econòmics a
les persones
És important controlar aquestes plagues urbanes per protegir la salut de les persones i per mantenir
la via pública i els edificis municipals d'ús públic sanejats i poder garantir-ne la salubritat. Per tant, el
control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per a les implicacions en la
salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans.
Emparant-nos en aquesta previsió, els Ajuntaments es veurien possibilitats per a delegar les
competències en aquesta matèria a favor dels Consells Comarcals, i per tant, aplicar un sistema
similar al que es segueix en l’Àrea de residus analitzat a l’apartat anterior i que s’ajusta a la legalitat
vigent.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, com a gestor del risc per a la salut derivat d’existències de les
poblacions d’insectes i rosegadors que poden risc per a la salut, ha de mantenir la salubritat en els
espais públics i en els edificis de titularitat municipal, i vetllar perquè en els espais de titularitat
privada no es desenvolupi cap plaga que pugui afectar la salubritat del lloc o crear molèsties entre la
ciutadania.
Així, l’Ajuntament de Santa Bàrbara en l’exercici de la competència de protecció de la salubritat
pública, ha de vetllar per la continuïtat d’aquest control i, tal com hem exposat, considera que la gestió
ha de ser realitzada per un mateix organisme de forma conjunta i efectiva.

Fonaments de dret
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Article 10 de la Llei 26/2010 disposa que la realització d’activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les
entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats
públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. L’encàrrec de gestió no
comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del
seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l’òrgan, organisme o entitat pública que l’ha
fet dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en què s’
integri l’activitat material concreta objecte de l’encàrrec.
Article 25.1.c) del decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el tex refós de la llei de l’
organització comarcal de Catalunya, disposa que la comarca exerceix Les competències
que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació
corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
Article 164.1 del DECRET 179/1995, DE 13 de juny, pel qual s'aprovació el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que l'establiment dels serveis
comarcal requereix la justificació de la implantació en els aspectes tècnics, jurídic i
econòmic, la qual s'ha de contenir en una memòria, llevat que al implantació figuri en el
programa d'actuació de la comarca. Així, el Programa d'Actuació Coamrcal del Montsià
per al període 2018-2021, preveu la següent actuació:

SALUBRITAT PÚBLICA – PLANIFICACIÓ, GESTIÓ, TRACTAMENT I CONTROL
DE PLAGUES

105

Situació del servei / activitat / obra: EXISTENT
SERVEI:

X

ACTIVITAT:

OBRA:
Descripció:
Servei de control de les plagues de mosquits (totes les tipologies)
Servei de control de mosca negra i altres espècies
Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden produir problemàtiques de salut
Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

I. Objectius:
Oferir serveis que s’inclouen en l’àmbit competencial municipal des d’una perspectiva de servei global
d’àmbit territorial que fa possible la seva gestió i eficàcia

Destinataris:
Ajuntaments de la comarca del Montsià
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Metodologia:
Delegació de competències en matèria de salubritat per part dels ajuntaments al Consell Comarcal
Encàrrec de gestió del Consell Comarcal al COPATE

Recursos humans:
Propis del COPATE

Recursos financers:
Propis dels ajuntaments
Finançament altres administracions

Observacions i propostes de millora:
La prestació dels serveis pot comportar la necessitat d’executar alguna obra d’infrastructura

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Delegar al Consell Comarcal del Montsià la gestió de les competències, en el terme municipal
de Santa Bàrbara, dels següents serveis:
Servei de control de les plagues de mosquits (totes les tipologies)
x Servei de control de mosca negra i altres espècies
x Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden produir problemàtiques de salut
x Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals
Segon. Atès que la delegació de competències comporta de la transferència dels recursos
necessaris per a exercir-les, l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consell Comarcal del Montsià
signaran anualment un conveni regulació i de quantificació econòmica.
Tercer. Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del Montsià
encarregui la gestió al seu ens instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’
Ebre per tal que aquest ens esdevingui servei tècnic i dugui a terme totes les actuacions
administratives necessàries per a la formalització de tots els contractes administratius corresponents.
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Montsià per tal que procedeixi a la seva
acceptació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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

6. SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PERSONES AMB DISCAPACITAT - GISBERT
VERGE, MARIA
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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 Maria Gisbert
Verge.
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. JOAQUÍN PÉREZ FERRÉ - CANVI TITULARITAT NÍNXOL
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

Fets
Atesa la petició presentada pel Sr. Joaquín Pérez Ferre, en la que sol·licta el canvi de titularitat
del dret funerari del nínxol núm. 715, que actualment figura a nom del seu pare el Sr. Joaquín
Pérez Cid, a favor del peticionari per defunció del titular i com a hereu universal, i l'expedició
d'un nou títol.
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Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol 715 Alt. a favor del
peticionari, l'expedicó d'un nou títol i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

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

8. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'INSTAL·LACIÓ D'UNA PARADA DE VENDA DE
PIROTÈCNICA
Per unanimitat.

Fets
La Sra. M. Pilar Aljarilla Zumaquero ha presentat escrit en que exposa que és titular d’un
comerç fixa al municipi de l’Ampolla de venta de pirotècnia i dos punts de venda ambulants en
caseta mòbil als municipis de el Perelló i Camarles, i estaria interessada en poder posar una
caseta com a punt de venda de pirotècnia eventual a Santa Bàrbara els dies 21 a 23 de juny,
ambdós inclosos, coincidint amb les festes de Sant Joan.
Un cop valorada la petició presentada i tenint en compte que en el municipi no hi ha cap punt
de venda de pirotècnia.

Fonaments de dret
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Ordenança Fiscal 22 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Concedir permís per posar una caseta com a punt de venda de pirotècnia eventual a
Santa Bàrbara els dies 21 a 23 de juny, ambdós inclosos, coincidint amb les festes de Sant
Joan, en el solar municipal (plaça de bous) situat al carrer Llibertat, s/n.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària.

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

9. APROVACIÓ BASES FIRA ARRELS PLANERES 2020
Per unanimitat.

Fets
El Departament de festes ha instruït expedient per a l’aprovació de les Bases Específiques
reguladores per a la participació en la Fira Arrels Planeres.
Secretaria ha emès informe al respecte que restarà incorporat com a motivació del present
acord.

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.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment es Bases Específiques reguladores per a la participació en la Fira
Arrels Planeres, que figuren incloses a l’expedient.
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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:
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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

INTERVENCIO
10. APROVACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 5 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 5 per un import total de 108.615,85 €
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
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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

11. APROVACIÓ RELACIÓ PLUSVÀIUES SEGON I TERCER TRIMESTRE 2019
Per unanimitat.

Fets
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al segon i
tercer trimestre de l’any 2019.

Fonaments de dret
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 març.
Llei General Tributària.
Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys Urbans.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, corresponent al segon trimestre de 2019 presentada per un import de
6.711,89 €.
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, corresponent al segon trimestre de 2019 presentada per un
import de 543,43 €.
TERCER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, corresponent al tercer trimestre de 2019 presentada per un import de
4.064,45 €.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUART. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, corresponent al tercer trimestre de 2019 presentada per un
import de 1.594,48 €.
CINQUÈ. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a les liquidacions de les relacions
aprovades.
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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

12. APROVACIÓ EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA - BANC SABADELL, SA
Per unanimitat.

Fets
Vista la petició presentada pel BANC SABADELL, SA, en la que sol·licita no l’hi sigui liquidat l’
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent
a la transmissió de la següent finca:
Urbana situada al carrer Sant Antoni núm. 9 Local 2 (Ref. Cadastral. 805423BF8180F000ZT).
Per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït
un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.

Fonaments de dret
Atès que en data 17 de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictat sentència per
la qual determina que no es pot exigir l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana quan no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’
adquisició de l’immoble (SSTC 26/2017, FJ 7; i 37/2017, FJ 5). I en conseqüència
declara nuls les articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 març.
Llei General Tributària.
Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys Urbans.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la finca
urbana següent: Sant Antoni núm. 9 Local 2 (Ref. Cadastral. 805423BF8180F000ZT), per no
correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït un
increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.
SEGON. Donar trasllat al peticionari i al departament de Plusvàlues.
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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

13. APROVACIÓ REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ REBUDA "XX FIRA DE L'OLI NOVELL,
DELS CÍTRICS I DEL COMERÇ"
Per unanimitat.

Fets
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha aprovat l’expedient de reintegrament
total de la subvenció atorgada a aquest l’ajuntament en l’expedient 8004330008-2018-0010507
per a la realització de la “XX Fira de l’Oli novell, dels cítrics i del comerç” any 2016.

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. El reintegrament en concepte de la subvenció concedida i lliurada pel Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, per a la realització de la XX Fira de l’Oli novell, dels
cítrics i del comerç, per un import total de tretze mil tres-cents seixanta-sis euros amb seixantacinc cèntims (13.366,65 €) corresponent a l’expedient 8004330008-2018-0010507, desglossat
de la següent manera 12.143,94 € i 1.222,71 € en concepte d’interessos de demora.
SEGON. Donar trasllat del present acord 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

URBANISME
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14. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2016/52
Per unanimitat.

Fets
Per acord municipal de la Junta de Govern Local adoptat en data 3 de novembre de 2016, es
va concedir a la mercantil Industrias Ralda S.A., llicència municipal d’obres majors per
construcció de cobert per ampliació situat al Pol. 21, Parc.22.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 12 de març 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 2016/52.
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. 2019/91
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

Fets
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Mitjançant la sol·licitud de llicència d’obres de data 21 de novembre de 2019, Ferran Aspa
Beltrán representant de la Parròquia de Santa Bàrbara del Bisbat de Tortosa, va sol·licitar a
aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en repàs d'esquerdes de la
façana i balcons a la plaça Masia de la Rúbia, 8.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 11 de març 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 2019/91.
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

16. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 2019/92
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant la sol·licitud de llicència d’obres de data 25 de novembre de 2019, el Sr. Antonio
Barba Garcia, va sol·licitar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents
en ampliació de porta a l’edifici situat al carrer Hostals dels Frares, 14.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 9 de març de 2020, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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:
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PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2019/92.
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. APROVACIÓ ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE L'OBRA "REMODELACIÓ DEL
CARRER DE L'AIRE - 2A FASE"
Per unanimitat.

Fets
L’empresa adjudicatària de les obres “Remodelació del carrer de l’Aire – 2a Fase” ha presentat
l’acta de preus contradictoris de l’obra esmentada, que incorpora els preus contradictoris
números PC001, PC002 i PC003 degudament signada pel tècnic director de l’obra i per l’
empresa adjudicatària Construcciones 3G, SA.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’acta de preus contradictoris de la que se’n ha donat compte.
SEGON. Donar trasllat de l’acta de preus contradictoris aprovada, juntament amb certificació
del present acord a l’adjudicatària i al tècnic director.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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

CONTRACTES
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18. 2020/05/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (REPARACIÓ CAMÍ DEL CAMP DE TIR)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de reparació del camí del Camp de tir (Molí
de Vallès).
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Construccions i
Rehabilitacions Edamar S.L. Laboral (B43712033) de 18.290,03 € i 3.840,91 € 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 d'obra per a la reparació del Camp de tir (Molí de Vallès), 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: 45233160-8
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 22.130,94 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 454 2100006
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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

19. 2020/13/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (DIARI MÉS EBRE)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cobertura informativa i repartiment de
200 diaris setmanals.
2.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Limícola S.L. (B43808294)
de 1.500,00 € i 315,00 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
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Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per
la LCSP.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de cobertura informativa i repartiment de 200 diaris
setmanals, 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 € IVA inclòs.
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 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

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

20. 2020/14/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (QUICO EL CELIO)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'actuació de Quico el Celio, el Noi i el
Mut de Ferreries.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de Maria Elena Maureso Vigoros
(40558847A) de 4.500,00 € i 945,00 € 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 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

PRIMER. Executar el contracte de servei d'actuació de Quico el Celio, el Noi i el Mut de
Ferreries, 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: 92312120-8
El responsable del contracte serà el Sra. Eulàlia Pla Coto.
El contracte s'executarà el 27 de juny de 2020.
El preu del contracte es fixa en 5.445,00 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 338 2269903
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
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 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

21. 2020/15/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (THE TOUR OF LEGEND 2020)
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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de Disc Jockey de l'esdeveniment
anomanat "The tour of Legend 2020".
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Nova Ocio Productions S.L.
(B55623573) de 4.500,00 € i 945,00 € 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:
PRIMER. Executar el contracte de servei de Disc Jockey de l'esdeveniment anomenat "The
tour of Legend 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: 92312251-5
El responsable del contracte serà el Sra. Eulàlia Pla Coto.
El contracte s'executarà el 10 de juliol de 2020.
El preu del contracte es fixa en 5.445,00 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 338 2269903
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

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

22. 2020/14/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (TARGETER CUBES D'AIGUA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'un targeter per omplidor de
cubes d'aigua i targeta de proximitat recarregable.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Instal·lacions Montsià, S.L.
(B43536861) de 1.950,00 € i 409,50 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament d'un targeter per omplidor de cubes d'aigua
i targeta de proximitat recarregable, 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: 30216200-8
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 2.359,50 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 150 6230000
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 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

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. 2020/15/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PRODUCTES DE NETEJA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de productes de neteja.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Argaex Piramide 2006 S.L.
(B99099095) de 590,28 € i 123,96 € 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 productes de neteja, 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: 39830000-9
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

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 714,24 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 920 2211000
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. 2020/16/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PILONA APARCAMENT)
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de senyalització.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Projectes i Instal·lacions
d'Espais Urbans S.L. (B55532782) de 648,53 i 136,19 € 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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

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 senyalització, vist que no s'han vulnerat
les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit
contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents
condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 34928471-0
El responsable del contracte serà el Sr. Manel Crespo Liñan.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 784,72 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 1532 2100005
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

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

VACANCES PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ
25. CONCESSIÓ DE VACANCES - ISABEL VERGE
Per unanimitat.

Fets
Per part de Isabel Verge Caballé personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Secretaria ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 17 d'agost al 10 de
setembre de 2020 i assumptes propis el 22 i 23 de juny de 2020.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

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

26. CONCESSIÓ DE VACANCES - MA PILAR CID FAVÀ

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

Per unanimitat.

Fets
Per part de Ma Pilar Cid Favà personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
d'Ensenyament ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període de l'11 i 12 de maig, del
20 de juliol al 14 d'agost de 2020 i assumptes personals els dies: 13 i 14 de maig de 2020.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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. CONCESSIÓ DE VACANCES 2020 - JORDI MARCO PONS
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

Per part de Jordi Marco Pons personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
d'alcaldia ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 18 al 22 de maig, del 17 al
27 d'agost i del 31 d'agost al 4 de setembre de 2020 i assumptes personals els dies: 24 de
febrer i 7 de desembre de 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
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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. CONCESSIÓ DE VACANCES - FÀTIMA BLANCH
Per unanimitat.

Fets
Per part de Fàtima Blanch Farnós personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Serveis Socials ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període 6 d'abril, 16 i 17 de juliol,
del 3 al 28 d'agost de 2020 i assumptes personals els dies: 6, 7, 8, 14 i 15 de juliol de 2020.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

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. CONCESSIÓ DE VACANCES - MONTSE TOMÀS

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

Per unanimitat.

Fets
Per part de Montse Tomàs Cid personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Serveis Socials ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 29 de juliol al 27
d'agost de 2020 i assumptes personals els dies: 24 de febrer; del 14 al 17 de juliol de 2020.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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. CONCESSIÓ DE VACANCES - GEORGINA CODORNIU
Per unanimitat.

Fets
Per part de Georgina Codorniu Escriva personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
de Serveis Socials ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 13 al 15 de maig, 4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

i 15 de juliol, del 6 al 28 d'agost de 2020 i assumptes personals els dies: 24 de febrer, 16 i 17
de juliol de 2020.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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

31. CONCESSIÓ DE VACANCES - MARIA OLIVÉ MONLLAU
Per unanimitat.

Fets
Per part de Maria Olivé Monllau personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
d'Ensenyamentl ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 17 al 20 de juliol, del
3 al 28 d'agost de 2020 i assumptes personals els dies: 24 de febrer, 11 de maig, 15 i 16 de
juliol i 7 de desembre de 2020.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

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. CONCESSIÓ DE VACANCES - ROSA ANA FORT RODRÍGUEZ

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

Per unanimitat.

Fets
Per part de Rosa Ana Fort Rodríguez personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
d'Ensenyament ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 13 al 17 de juliol, del 3
al 25 d'agost i 28 de desembre de 2020 i assumptes personals els dies: 7, 29, 30 i 31 de
desembre de 2020, 4 i 5 de gener de 2021.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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. CONCESSIÓ DE VACANCES - YOLANDA ESPUNY GUILLEN
Per unanimitat.

Fets
Per part de Yolanda Espuny Guillen personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
d'Ensenyament ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 13 al 17 de juliol, del 5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

al 25 d'agost de 2020 i assumptes personals els dies: 9 de maig, 7 de desembre de 2020, 4 i 5
de gener de 2021.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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. CONCESSIÓ DE VACANCES - GEMMA DURAN FERRÉ
Per unanimitat.

Fets
Per part de Gemma Duran Ferré personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
d'Ensenyament ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 13 al 17 de juliol, del 3
al 25 d'agost de 2020 i assumptes personals els dies:7 de desembre de 2020, 4 i 5 de gener de
2021.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

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

35. CONCESSIÓ DE VACANCES - SÍLVIA CID GIL

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

Per unanimitat.

Fets
Per part de Sílvia Cid Gil personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat d'alcaldia ha
sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 17 d'agost al 10 de setembre de 2020 i
assumptes personals els dies:9 d'abril i 15 de juliol de 2020.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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
36. PREMI ESPECIAL PER VEHICLES DISFRESSATS I AMB ANIMACIÓ MUSICAL CARROSSA "TRANCAS Y BARRANCAS"
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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La Sra. Rosa M. Martí Martí, ha presentat un escrit en el que exposa que el passat Carnaval
celebrat el dia 22 de febrer va participar amb una carrossa amb animació musical, sol·licitant el
pagament de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels
Carnavals 2019 “Trancas y Barrancas”.

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

Programa d’actes Carnaval 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de la
carrossa amb animació munical “Trancas y Barrancas” per als Carnavals 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

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

37. PREMI ESPECIAL PER VEHICLES DISFRESSATS I AMB ANIMACIÓ MUSICAL CARROSSA "SAMU SAKE"
Per unanimitat.

Fets
La Sra. Patricia Mesegué Martínez, ha presentat un escrit en el que exposa que el passat
Carnaval celebrat el dia 22 de febrer va participar amb una carrossa amb animació musical,
sol·licitant el pagament de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa
dels Carnavals 2019 “Samu Sake”

Fonaments de dret
Programa d’actes Carnaval 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de la
carrossa amb animació musical “Samu Sake” per als Carnavals 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

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. PREMI ESPECIAL PER VEHICLES DISFRESSATS I AMB ANIMACIÓ MUSICAL CARROSSA "A TOT DRAP"
Per unanimitat.

Fets
La Sra. Sílvia Llobet Sánchez, ha presentat un escrit en el que exposa que el passat Carnaval
celebrat el dia 22 de febrer va participar amb una carrossa amb animació musical, sol·licitant el
pagament de l’aportació municipal a la realització de la carrossa per a la comparsa dels
Carnavals 2019 “A Tot Drap”

Fonaments de dret
Programa d’actes Carnaval 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de la
carrossa amb animació musical “A Tot Drap” per als Carnavals 2019.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

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

39. GRATIFICACIONS COL·LABORADORS AUDIVISUALS

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

Per unanimitat.

Fets

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Presentada la proposta pel Sr. Regidor de Cultura, de les gratificacions per als col·laboradors
en la sala d’aparells audiovisuals de l’Smartcentre, durant el període de maig de 2019 a
desembre de 2019.
Atès que durant els darrers any es bé gratificant als col·laboradors per aquesta tasca.

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.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de gratificacions a la col·laboradora següent:

Rosa Bonet Castillo,

TOTAL A PAGAR

13,00 h.

a

5,00 €

65,00 €

65,00 €

SEGON. Donar trasllat del present acord a la col·laboradora esmentada 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

40. CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA - SOL·LICITUD SEGONA BESTRETA SUBVENCIÓ
2020
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

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 segona bestreta per un import de 5.000,00 €, 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

Secretària acctal.

Alcalde acctal.

Isabel Verge Caballé

Manel Crespo Liñan
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AJUNTAMENT DE SANTA BARBARA

Pàgina:
Data:

Exercici comptable:

1
12/03/2020

2020

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00005 - JUNTA GOVERN LOCAL 12-03-2020

Estat:

Oberta

Tipus d'acord:
N.Reg. Núm. Ope.

JUNTA DE GOVERN LOCAL

D.Reg.

ADO

B. Data Ope.

C.
Doc.

Text

NIF.

Raó social interessat

Núm. Fac.

Data Fac.

Exer. C.Org. C.Fun.

B43364082

DACAME, S.L.

0000460

31/12/2019 2020 0

924

EMMA I FILLS INVERSIONS
SL

23466

09/02/2020 2020 0

C. Eco.

Sp. Projecte

Rec-Des/I.V.A.

Import

Import líquid Departament

2260901 01

31,86

31,86 - JOVENTUT

924

2260901 01

1.102,90

1.102,90 - JOVENTUT

000113 2020000180 05/02/2020

05/02/2020 001

MATERIAL DE
FERRETERIA PARC
INFANTIL 2019

000152 2020000242 10/02/2020

06/02/2020 001

SOPAR COL·LABORADORS B43501410
CAVALCADA I PARC DE
NADAL

000201 2020000507 19/02/2020

19/02/2020 001

CONFETI DE COLORS
CARNAVAL 2020

B43400282

PUEYO BERNUS S.L

16

13/02/2020 2020 0

338

2269904 01

574,75

000204 2020000510 19/02/2020

19/02/2020 001

PLACA PORESPAN
ACTIVITATS LLAR
INFANTS

52603228C

RIBAS ARMENGOL SANTI

200073

31/01/2020 2020 0

323

2120005 01

15,40

15,40 - ENSEYAMENT

000210 2020000516 19/02/2020

19/02/2020 001

REPARACIÓ GOTELLERES 52603228C
ESCOLA

RIBAS ARMENGOL SANTI

200071

31/01/2020 2020 0

323

2120004 01

48,58

48,58 - ENSEYAMENT

000215 2020000521 19/02/2020

19/02/2020 001

CORBATÍ CAVALLS SANT 47859160R
ANTONI 2020

MARTI LLEIXA LAIA

55

18/02/2020 2020 0

338

2269904 01

270,69

000216 2020000714 28/02/2020

03/02/2020 001

A39000013
BANC SANTANDER
COMISSIÓ MANTENIMENT
GENER 2019

BANCO SANTANDER, S.A.

31/01/2020 2020 0

934

2269909 01

12,00

12,00 - HISENDA

000217 2020000715 28/02/2020

19/02/2020 001

TELEFONICA FAX GENER A82018474
2020

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TA6BG0049327 19/02/2020 2020 0

920

2220000 01

18,05

18,05 - SERVEIS
GENERALS

000218 2020000716 28/02/2020

21/02/2020 001

E-PORTS AJUNTAMENT I B55688410
SMARTCENTRE FEBRER
2020

E-PORTS AMPLE DE BANDA I A-202004576 01/02/2020 2020 0
INTERNET, S.L.

920

2220000 01

72,60

72,60 - SERVEIS
GENERALS

000219 2020000717 04/03/2020

04/03/2020 001

GASOIL VEHICLES
MUNICIPALS

A43119254

AREA DE SERVICIOS
CAMPO,S.A.

2380

18/02/2020 2020 0

920

2210300 01

1.135,78

1.135,78 - SERVEIS
GENERALS

000220 2020000718 04/03/2020

04/03/2020 001

NETEJA CLAVEGUERAM
C/JAUME BALMES 46

B43516988

PRONTOSERVIS, S.L.

202000497

18/02/2020 2020 0

160

2100001 01

148,50

148,50 - SERVEIS
GENERALS
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574,75 - PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

270,69 - PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
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AJUNTAMENT DE SANTA BARBARA

Pàgina:
Data:

Exercici comptable:

2
12/03/2020

2020

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00005 - JUNTA GOVERN LOCAL 12-03-2020

Tipus d'acord:

JUNTA DE GOVERN LOCAL

000222 2020000720 04/03/2020

04/03/2020 001

PINTURA MURALS PLAÇA B43487578
PARQUING MUNICIPAL

PRODUCTOS PINTURAS
TARRAGONA 2000

119416

15/02/2020 2020 0

1532

2100005 01

153,38

153,38 - PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

000223 2020000721 04/03/2020

04/03/2020 001

CANVIAR BOMBETES
FOCOS SALA MUSEU

B43431386

INSTAL·LACIONS
SEBASTIAN, S.L.

200231

12/02/2020 2020 0

333

2120008 01

128,48

128,48 - SERVEIS
GENERALS

000224 2020000722 04/03/2020

04/03/2020 001

ARRANJAMENT
CONTENEDORS C/VERGE
MONTSERRAT

B43480847

TRANSFORMACIONS
AGRICOLES MARTI, S.L.

200036

31/01/2020 2020 0

1621

2270000 01

1.522,18

000225 2020000723 04/03/2020

04/03/2020 001

ARREGLAR CAMI
BARRANC LLEDO CAUSA
TEMPORAL GLORIA

B43480847

TRANSFORMACIONS
AGRICOLES MARTI, S.L.

200038

21/02/2020 2020 0

454

2100006 01

290,40

290,40 - AGRICULTURA

000226 2020000724 04/03/2020

04/03/2020 001

B43480847
ARREGLAR CAMÍ
BARRANC LLASAT CAUSA
TEMPORAL GLORIA

TRANSFORMACIONS
AGRICOLES MARTI, S.L.

200009

31/01/2020 2020 0

454

2100006 01

152,46

152,46 - AGRICULTURA

000227 2020000725 04/03/2020

04/03/2020 001

ARRANJAMENT CAMI
MITANPLANA AMB UN
MUR DE PEDRA

B43480847

TRANSFORMACIONS
AGRICOLES MARTI, S.L.

200037

31/01/2020 2020 0

454

2100006 01

3.545,30

3.545,30 - AGRICULTURA

000228 2020000726 04/03/2020

04/03/2020 001

REPARTIMENT MAGAZIN
NÚM.59 GENER 2020

40922667D

MIGUEL DIAZ SANTIAGO

3438

31/01/2020 2020 0

334

2400000 01

522,72

000229 2020000727 04/03/2020

04/03/2020 001

PASTISSETS LOTS DE
NADAL I PANOLI SANT
ANTONI

J55764617

PASTISSERIA VERGE,
S.C.P.

6

24/02/2020 2020 0

912

2260100 01

181,26

2020 0

338

2269904 01

287,56

468,82 - PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
508,20 - FESTES

1.522,18 - MEDI AMBIENT

522,72 - GOVERNACIÓ

000230 2020000728 04/03/2020

04/03/2020 001

SERVEI DE CONTROL
ACCÉS REVETLLA DE
CAP D'ANY

B55743959

ALPHA SERVICIOS
PERSONALES Y AEREOS,
S.L.U.

F2020/07

05/01/2020 2020 0

338

2269903 01

508,20

000231 2020000729 04/03/2020

04/03/2020 001

REPARAR BUFADORA I
GRUP ELÈCTRIC

B55687263

XM TOT PLANA, S.L.

200205

24/02/2020 2020 0

150

2130000 01

74,71

74,71 - GOVERNACIÓ

000232 2020000730 04/03/2020

04/03/2020 001

MASCOTA MENU ADULTOS A25445131
10 KG.

CORPORACION ALIMENTARIA
GUISSONA, S.A.

YIK0022

31/01/2020 2020 0

311

2279904 01

25,60

25,60 - MEDI AMBIENT

000234 2020000733 04/03/2020

04/03/2020 001

PANCARTA DIA
INTERNACIONAL DE LA
DONA

VIA PUBLICA DE
PUBLICIDAD EXTERIOR,
S.L.

09472

25/02/2020 2020 0

231

2269906 01

84,11

84,11 - SERVEIS
SOCIALS

B62800024
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Exercici comptable:

3
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2020

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00005 - JUNTA GOVERN LOCAL 12-03-2020

Tipus d'acord:

JUNTA DE GOVERN LOCAL

000235 2020000734 04/03/2020

04/03/2020 001

XARANGA ANIMACIÓ
CARNAVAL 2020

47861311J

VEGUE GUIMERA JUAN JOSE

2020

22/02/2020 2020 0

338

2269904 01

798,00

798,00 - PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

000237 2020000736 05/03/2020

05/03/2020 001

ASSOCIACIO CATALANA
DE MUNICIPIS QUOTA
2020

G66436064

ASSOCIACIO CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES

2020/Q/973

24/02/2020 2020 0

922

4660000 01

749,00

749,00 - GOVERNACIÓ

000238 2020000737 05/03/2020

05/03/2020 001

BATA DE TREBALL
CELINE

47859160R

MARTI LLEIXA LAIA

53

18/02/2020 2020 0

920

2210400 01

44,41

44,41 - SERVEIS
GENERALS

000239 2020000738 05/03/2020

05/03/2020 001

DESATASCAR DESAIGÜE
VESTIDORS I ALTRE
PAVELLÓ

B43431386

INSTAL·LACIONS
SEBASTIAN, S.L.

200272

26/02/2020 2020 0

342

2120007 01

263,28

263,28 - ESPORTS

000240 2020000739 05/03/2020

05/03/2020 001

DESSUADORES PARC
INFANTIL I BOSSES
CARMELS

47859160R

MARTI LLEIXA LAIA

54

18/02/2020 2020 0

334

2260904 01

333,71

333,71 - JOVENTUT

000242 2020000741 05/03/2020

05/03/2020 001

SERVEI DE RECAPTACIÓ B55743959
MERCAT FEBRER 2020

ALPHA SERVICIOS
PERSONALES Y AEREOS,
S.L.U.

F2020/44

28/02/2020 2020 0

4313

2270801 01

290,40

290,40 - GOVERNACIÓ

000243 2020000742 05/03/2020

05/03/2020 001

NÒMINES I SEGUROS
FEBRER 2020

B43245737

ABELLO ASSESSORS, S.L.

541

28/02/2020 2020 0

920

2279900 01

506,39

506,39 - GOVERNACIÓ

000244 2020000743 05/03/2020

05/03/2020 001

SABATES SEGURETAT
J.TOMAS I CELINE MATERIAL

A43201185

HERRAIZ-MAQUINARIA ICA,
S.A.

2002444

29/02/2020 2020 0

920

2210400 01

120,80

2020 0

165

2100003 01

52,04

29/02/2020 2020 0

920

2210300 01

247,24

247,24 - SERVEIS
GENERALS

VIDRES I PERSIANES SANZ, 14
S.L.

02/03/2020 2020 0

337

2120011 01

66,55

66,55 - SERVEIS
SOCIALS

000245 2020000744 05/03/2020

05/03/2020 001

CARBURANT VEHICLES I B43610484
MAQUINARIA FEBRER
2020

000246 2020000745 05/03/2020

05/03/2020 001

REPARACIÓ PERSIANA
LLAR JUBILATS

000247 2020000746 05/03/2020

05/03/2020 001

SERVEI GRUA REPARAIÓ 52603228C
ENLLUMENAT PÚBLIC

RIBAS ARMENGOL SANTI

200254

29/02/2020 2020 0

165

2210000 01

242,00

242,00 - SERVEIS
GENERALS

000248 2020000747 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL REPARACIÓ
GOTERES CENTRE DE
DIA

52603228C

RIBAS ARMENGOL SANTI

200251

29/02/2020 2020 0

231

2120003 01

24,53

24,53 - SERVEIS
SOCIALS

B43528744

DISPETAP ESTACIO DE
SERVEIS SL

218

172,84 - GOVERNACIÓ
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Exercici comptable:

4
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2020

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00005 - JUNTA GOVERN LOCAL 12-03-2020

Tipus d'acord:

JUNTA DE GOVERN LOCAL

000249 2020000748 05/03/2020

05/03/2020 001

GUANTS I FLEXOMETRE

52603228C

RIBAS ARMENGOL SANTI

200252

29/02/2020 2020 0

150

2211100 01

47,71

000250 2020000749 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL RAMPA PATI
DE LES ESCOLES

52603228C

RIBAS ARMENGOL SANTI

200253

29/02/2020 2020 0

323

2120005 01

530,08

000251 2020000750 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL REPARACIÓ
GOTERES PAVELLÓ

52603228C

RIBAS ARMENGOL SANTI

200255

29/02/2020 2020 0

342

2120007 01

28,51

28,51 - ESPORTS

000252 2020000751 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL CASETA GAS
LLAR DE JUBILATS

52603228C

RIBAS ARMENGOL SANTI

200256

29/02/2020 2020 0

231

2120003 01

316,34

316,34 - SERVEIS
SOCIALS

000253 2020000752 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL ARRANJAMENT 52603228C
CLOTS CARRERS

RIBAS ARMENGOL SANTI

200250

29/02/2020 2020 0

1532

2100005 01

298,10

298,10 - SERVEIS
GENERALS

000254 2020000753 05/03/2020

05/03/2020 001

52603228C
PINTURA PREPARACIÓ
PATIS DEL MERCAT PER
AL MURAL

RIBAS ARMENGOL SANTI

200257

29/02/2020 2020 0

1532

2100005 01

631,17

631,17 - PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

000255 2020000754 05/03/2020

05/03/2020 001

ACTIVADOR DE FILTRE
PARTICULES
AGRANADORA

B43969856

TALLERS VIDIELLA, S.L.

200192

29/02/2020 2020 0

920

2140000 01

170,27

170,27 - GOVERNACIÓ

000256 2020000755 05/03/2020

05/03/2020 001

PELLICÉ VIATGE
CONTENIDOR RESIDUS
GENER 2020

B43036581

HNOS PELLICE SL

2020000089

31/01/2020 2020 0

1621

2270000 01

158,40

158,40 - MEDI AMBIENT

000257 2020000756 05/03/2020

05/03/2020 002

SERVEI DE NOTICIES
FEBRER 2020

A61844411

INTRACATALONIA

10018682

25/02/2020 2020 0

334

2260900 01

48,25

SA

IVA

000258 2020000757 05/03/2020

05/03/2020 001

REPARACIÓ ENLLUMENAT B43431386
SMARTCENTRE

000259 2020000758 05/03/2020

05/03/2020 001

CONSELL ESPORTIU
PROGRAMES 2019-2020

000260 2020000759 05/03/2020

05/03/2020 001

000261 2020000760 05/03/2020

05/03/2020 001

47,71 - SERVEIS
GENERALS
530,08 - AGRICULTURA

10,13

58,38 - MITJANS DE
COMUNICACIÓ

INSTAL·LACIONS
SEBASTIAN, S.L.

200128

03/02/2020 2020 0

330

2120006 01

503,19

503,19 - GOVERNACIÓ

V43056639

CONSELL ESPORTIU DEL
MONTSIA

32

11/02/2020 2020 0

341

2260905 01

443,00

443,00 - ESPORTS

ABSIS QUOTA
MANTENIMENT 2020

B59383596

ABS INFORMATICA,S.L

0:00:00

2020 0

920

2279901 01

5.904,80

5.904,80 - HISENDA

COLLARS TRONCS PINS
AMB INSECTICIDA

B62184098

BIOSIX A.G.H. S. L.

14/02/2020 2020 0

171

2100007 01

222,04

222,04 - SERVEIS
GENERALS

53

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Pàgina:
Data:

Exercici comptable:

5
12/03/2020

2020

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00005 - JUNTA GOVERN LOCAL 12-03-2020

Tipus d'acord:

JUNTA DE GOVERN LOCAL

000262 2020000761 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL TALLERS DE
ROBÒTICA

000263 2020000762 05/03/2020

05/03/2020 001

000264 2020000763 05/03/2020

05/03/2020 001

000265 2020000764 05/03/2020

000266 2020000765 05/03/2020

B43644103

M&C SYSTEMEBRE, S.L.

A-129852

19/02/2020 2020 0

491

2200200 01

1.655,38

JUGUINES PER AL PATI A28017895
DE LA LLAR D'INFANTS

EL CORTE INGLES, S.A.

900003415

22/02/2020 2020 0

323

2120005 01

528,00

528,00 - ENSEYAMENT

BANDEROLA PROMOCIÓ
SANTA BÀRBARA

B43903244

PIXELS & IMPRESSIONS,
S.L.

117

24/02/2020 2020 0

432

2200002 01

145,20

145,20 - TURISME

05/03/2020 001

PANOLI SANT ANTONI
2020

40929151F

RUIZ ARASA PILAR

03/2020

25/02/2020 2020 0

338

2269904 01

358,16

358,16 - PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

29/02/2020 001

F43329028
PRODUCTES
MANTENIMENT CEMENTRI
POLIESPORTIU CARRER

29/02/2020 2020 0

1532

2100005 01

95,46

2020 0

342

2120007 01

59,86

2020 0

164

2120001 01

66,68

27/02/2020 2020 0

920

6250000 01

1.581,00

29/02/2020 2020 0

934

2269909 01

12,00

12,00 - HISENDA

AGRICOLA DEL CAMP "SANTA 1905
BARBARA".S.C.C.L.

222,00 - SERVEIS
GENERALS

000268 2020000767 05/03/2020

05/03/2020 013

A28812618
MOBILIARI AULA DE
ROBÒTICA SMARTCENTRE

IKEA IBERICA, S.A.

000270 2020000770 05/03/2020

02/03/2020 001

A39000013
BANC SANTANDER
COMISSIÓ MANTENIMENT
FEBRER 2020

BANCO SANTANDER, S.A.

000271 2020000771 05/03/2020

05/03/2020 001

ÚS PAVELLÓ ENTITATS
FEBRER 2020

47623050D

SUBIRATS BERENGUE JUAN
MARIA

A105

01/03/2020 2020 0

341

2260906 01

1.500,00

1.500,00 - ESPORTS

000272 2020000772 05/03/2020

05/03/2020 001

COPAGAMENT SISPAP
PLACES C.DIA FEBRER
2020

B43920008

SERVEIS DE GERIATRIA
ALFACS, S.L.

03/2020

29/02/2020 2020 0

312

4800011 01

3.589,27

3.589,27 - SERVEIS
SOCIALS

000273 2020000773 05/03/2020

05/03/2020 001

XOCOLATADA CARNAVAL
2020

14267947N

ROJAS BAEZA TERESA
ISOLINA

101

02/03/2020 2020 0

338

2269904 01

185,00

185,00 - PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

000274 2020000774 05/03/2020

05/03/2020 001

SOPAR COL·LABORADORS B43501410
FIRA 2019

EMMA I FILLS INVERSIONS
SL

23603

29/02/2020 2020 0

4311

2269905 01

141,90

141,90 - FIRES

000275 2020000775 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL INFORMÀTIC
INFOCENTRE

M&C SYSTEMEBRE, S.L.

A130134

04/03/2020 2020 0

920

2160000 01

271,10

271,10 - NOVES
TECNOLOGIES

B43644103

269927

1.655,38 - NOVES
TECNOLOGIES

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

1.581,00 - NOVES
TECNOLOGIES
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

AJUNTAMENT DE SANTA BARBARA

Pàgina:
Data:

Exercici comptable:

6
12/03/2020

2020

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00005 - JUNTA GOVERN LOCAL 12-03-2020

Tipus d'acord:

JUNTA DE GOVERN LOCAL

000276 2020000776 05/03/2020

05/03/2020 001

PINTAR PETJADES
FEMINISTES

E43661867

000277 2020000777 05/03/2020

05/03/2020 001

OLI OBSEUI CAMPIONAT F43329028
DE CATALUNYA DE
TWIRLING 2020

000278 2020000778 05/03/2020

05/03/2020 001

TONNER OFICINES

25/02/2020 2020 0

231

2269906 01

38,28

38,28 - SERVEIS
SOCIALS

AGRICOLA DEL CAMP "SANTA 1818
BARBARA".S.C.C.L.

29/02/2020 2020 0

341

2260905 01

96,80

96,80 - ESPORTS

RECICLADOS VINAROS S.L

21886

28/02/2020 2020 0

920

2200000 01

37,80

37,80 - SERVEIS
GENERALS

000282 2020000784 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL SCAPE ROOM
PARC INFANTIL 2019

GUANGZHOUSHI MINGYU
MAOYI YOUXIAN GONSI

202011280211 0:00:00

2020 0

334

2260904 01

8,99

8,99 - JOVENTUT

000283 2020000785 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL SCAPE ROOM
PARC INFANTIL 2019

CONIPA BUEROSYSTEME GMBH 119577971-2019-416
28/11/2019 2020 0

334

2260904 01

22,02

22,02 - JOVENTUT

000284 2020000786 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL SCAPE ROOM
PARC INFANTIL 2019

JIANMEI CHEN

22535145

28/11/2019 2020 0

334

2260904 01

1,99

1,99 - JOVENTUT

000285 2020000787 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL SCAPE ROOM
PARC INFANTIL 2019

GADGETS 4 LTD

28/11/2019 2020 0
100072771-2019-541

334

2260904 01

13,99

13,99 - JOVENTUT

000286 2020000788 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL SCAPE ROOM
PARC INFANTIL 2019

N8267254D

DIGIFLEX LTD

28/11/2019 2020 0
100147131-2019-43309

334

2260904 01

9,25

9,25 - JOVENTUT

000287 2020000789 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL SCAPE ROOM
PARC INFANTIL 2019

W0184081H

AMAZON EU, S.A.R.L

28/11/2019 2020 0
INV-ES-2019-65330664

334

2260904 01

4,98

4,98 - JOVENTUT

000288 2020000790 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL SCAPE ROOM
PARC INFANTIL 2019

PREMIUM PRODUCTS 16
LIMITED

28/11/2019 2020 0
173967541-2019-533

334

2260904 01

6,76

6,76 - JOVENTUT

000289 2020000791 05/03/2020

05/03/2020 001

MATERIAL SCAPE ROOM
PARC INFANTIL 2019

DIGIFLEX LTD

28/11/2019 2020 0
100147131-2019-43286

334

2260904 01

9,25

9,25 - JOVENTUT

B12550943

N2764366G

N8267254D

GERMANS LANGE, C.B.

A/3

34.386,80

TOTAL ADO:
TOTAL REC/DES ADO:
TOTAL I.V.A. ADO:

34.396,93

0,00
10,13

ADOP-MP
000166 2020000256 12/02/2020

12/02/2020 001

SOPAR COL·LABORADORS B43659556
PARC INFANTIL 2019

FREIXES PRINCEP, S.L.

30/12/2019 2020 0
564.20191230*0047

334

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

2260904 01

173,70

173,70 - JOVENTUT

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

AJUNTAMENT DE SANTA BARBARA

Pàgina:
Data:

Exercici comptable:

7
12/03/2020

2020

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00005 - JUNTA GOVERN LOCAL 12-03-2020

Tipus d'acord:

JUNTA DE GOVERN LOCAL

000202 2020000508 19/02/2020

19/02/2020 001

MENJAR FESTA
CARNAVAL LLAR
INFANTS

B43396985

FRAGADIS, S.L.

18/02/2020 2020 0
019203200218048

323

2120005 01

21,30

21,30 - ENSEYAMENT

000269 2020000769 05/03/2020

05/03/2020 001

ENVIAMENTS FEBRER
2020

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL DE
CORREOS Y TELEGRAFOS,SA

29/02/2020 2020 0
FRO20200718174

920

2220100 01

77,50

77,50 - GOVERNACIÓ

000279 2020000779 05/03/2020

05/03/2020 001

MENJAR FESTA
CARNAVAL 2020 LLAR
INFANTS

B43396985

FRAGADIS, S.L.

21/02/2020 2020 0
019203200221086

323

2120005 01

17,94

17,94 - ENSEYAMENT

000280 2020000780 05/03/2020

05/03/2020 001

REVISIÓ I.T.V.
VEHICLE MATRICULA
3783GGC

A28161396

TÜV SUD ATISAE, S.A.U

6461360303

27/02/2020 2020 0

920

2140000 01

52,35

52,35 - GOVERNACIÓ

000281 2020000781 05/03/2020

05/03/2020 001

SERVEI DE
MISSATGERIA

A28799120

CORREOS EXPRESS
PAQUETERIA URGENTE,
S.A., S.M.E.

S200305115

04/03/2020 2020 0

920

2229900 01

15,21

15,21 - GOVERNACIÓ

358,00

358,00

TOTAL ADOP-MP:

O
000221 2020000719 04/03/2020

04/03/2020 008

B81274284
EQUIP INFORMÀTIC
EMISSORA FALCON 3i I
MPX AXEL

AGRUPACION DE SERVICIOS
Y PRODUCTORES DE AUDIO,
S.L.U.

0050

19/02/2020 2020 0

920

6260000 01

1.759,00

IVA

369,39

2.128,39 - MITJANS DE
COMUNICACIÓ
68.130,36 - GOVERNACIÓ

000233 2020000732 04/03/2020

04/03/2020 005

CONSTRUCCIONS 3G
REMODELACIÓ C/AIRE
FASE 2 - C.1

A43025766

CONSTRUCCIONES 3 G, S.A

8

20/02/2020 2020 0

1532

6190017 01

68.130,36

000236 2020000735 05/03/2020

05/03/2020 001

EQUIP DE SO I
IL·LUMINACIÓ TEATRE
CARNAVAL 2020

J62386057

PLATAFORMA PRO, S.C.P.

2020/10

26/02/2020 2020 0

338

2269904 01

726,00

726,00 - PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

000241 2020000740 05/03/2020

05/03/2020 001

IMAGINA RADIO
COBERTURA
INFORMATIVA 2020

B43833862

IMAGINA RADIO

20200014

28/02/2020 2020 0

920

2260200 01

907,50

907,50 - MITJANS DE
COMUNICACIÓ

000267 2020000766 05/03/2020

05/03/2020 001

VINILS PERRUQUERIA I F55666663
PODOLOGIA LLAR
JUBILATS

UBALDO RETOLS, S.C.C.L.

1/000077

28/02/2020 2020 0

337

2120011 01

577,17

577,17 - SERVEIS
SOCIALS

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

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 248D2427323A4C688E7836058F13F2A0 i data d'emissió 20/03/2020 a les 11:05:19

AJUNTAMENT DE SANTA BARBARA

Pàgina:
Data:

Exercici comptable:

8
12/03/2020

2020

RELACIONS A L'APROVACIÓ
Relació:

00005 - JUNTA GOVERN LOCAL 12-03-2020

Tipus d'acord:

000290 2020000792 05/03/2020

05/03/2020 001

LONES PUBLICITARIS
PER AL PAVELLÓ

40926346P

VAZQUEZ PARQUE PABLO

A000015

19/02/2020 2020 0

342

2120007 01

1.391,50

73.491,53

TOTAL O:
TOTAL REC/DES O:
TOTAL I.V.A. O:
TOTAL RELACIÓ:

TOTAL I.V.A. RELACIÓ:

DILIGÈNCIA:
Per a fer constar que l'anterior relació de factures ha estat aprovada en la sessió i data de l'encapçalament.
Ho certifico
La Secretària acctal.

Vist i Plau
L'Alcalde

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:22:17 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 18/03/2020 a les 14:24:12

73.860,92

0,00
369,39
108.236,33

TOTAL REC/DES RELACIÓ:

1.391,50 - ESPORTS

0,00
379,52

108.615,85

