Acta Junta de govern

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 16/04/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Olles Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 16 d'abril de 2020
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:50
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Eulàlia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 12/03/200
Per unanimitat.

INTERVENCIÓ
2. APROVACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 7 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

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 7 per un import total de 31.356,07 €
SEGON.- Els pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia, procedint-se, a l’efecte a la
confecció de les corresponents propostes de pagament de les obligacions reconegudes i
liquidades que ha estat aprovades amb excepció de les obligacions carregades directament al
compte corrent de conformitat amb el que preveu les bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents
anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la
normativa aplicable.

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

3. SABADELL REAL ESTATE DEVEPOLMENT, SLU - SOL·LICITA EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ
PLUSVÀLUA
Per unanimitat.

Fets
Vista la petició presentada per la societat SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SLU,
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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

Urbana situada al passeig
8101705BF8190A0001FY).

de

la

Generalitat

núm.

4C

(Ref.

Cadastral.

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.
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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:
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: passeig de la Generalitat núm. 4C (Ref. Cadastral. 8101705BF8190A0001FY),
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 a la peticionària i al departament de Plusvàlues.

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. SABADELL REAL ESTATE ACTIVOS, SA - SOL·LICITUD EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ
PLUSVÀLUA
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

Vista la petició presentada per la societat SABADELL REAL ESTATE ACTIVOS, 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 Camí de Solsó núm. 2 bloc B casa 10 (Ref. Cadastral.
9001401BF8190A0016XX).
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.
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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:
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: carrer Camí de Solsó núm. 2 bloc B casa 10 (Ref. Cadastral.
9001401BF8190A0016XX), 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 a la peticionària i al departament de Plusvàlues.

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

5. CRITERIA CAIXA, SAU - SOL·LICITA EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

Fets
Vista la petició presentada per CRITERIA CAIXA, SAU, 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 Amor núm. 16, 1r., 2a. (Ref. Cadastral. 8605425BF8180F0009QD).
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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:
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: carrer Amor núm. 16, 1r., 2a. (Ref. Cadastral. 8605425BF8180F0009QD), 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 a la peticionària i al departament de Plusvàlues.

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
6. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE LES OBRES "REMODELACIÓ DEL CARRER DE
L'AIRE - 2A FASE"

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

Per unanimitat.

Fets
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La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació del carrer de l’
Aire - 2a Fase”, per un import de setanta mil cent vint-i-tres euros amb catorze cèntims
(70.123,14 €). Els serveis tècnics municipals han fet les comprovacions necessàries i han emès
informe favorable.

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.
Clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars que han regit el contracte
de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire - 2a Fase”.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació del carrer de l’ Aire - 2a Fase”,
per un import de 70.123,14 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Construcciones
3G, SA.

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. APROVACIÓ 2A. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE L'OBRA "REMODELACIÓ DEL
CARRER DE L'AIRE - 2A FASE"
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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 PC004, PC005 i PC006 degudament signada pel tècnic director de l’obra i per l’
empresa adjudicatària Construcciones 3G, SA.

Fonaments de dret
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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.

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
8. 2020/17/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (DIARI DE TARRAGONA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cobertura informativa per donar difusió
al Diari de Tarragona de les activitats que es realitzin des de l'Ajuntament de Santa
Bàrbara.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Promotora Mediterránea
de Informaciones y Comunicaciones, S.A. PROMICSA (A43056787) de 1.590,00 € i
333,90 € 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 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de cobertura informativa per donar difusió al Diari de
Tarragona de les activitats que es realitzin des de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, vist que no
s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha
subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les
següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 79341000-6
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Olles Molías.
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 1.923,90 € 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.

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 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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:
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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

9. 2020/18/SE -PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CANAL 21)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cobertura informativa per promoure
les activitats pròpies de l'Ajuntament de Santa Bàrbara.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Televisió Teveon Ebre S.L.
(B43996941) de 3.000,00 € i 630,00 € 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 cobertura informativa per promoure les activitats
pròpies de l'Ajuntament, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte
del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del
contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 79341000-6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18
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El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Olles Molías.
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 3.630,00 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 338 2260201
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

10. 2020/19/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC,
DIRECCIÓ DE L'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA MILLORES
EDIFICI LLAR JUBILATS)
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

Fets

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

1. Justificada la necessitat de contractar el servei de redacció del projecte tècnic, direcció
de l'obra i coordinació de seguretat i salut per dur a terme la rehabilitació de l'edificci de
la Llar de Jubilats.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Mesquearquitectura, S.L.P.
(B55747612) de 5.950,00 € i 1.249,50 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Executar el contracte de servei de redacció del projecte tècnic, direcció de l'obra i
coordinació de seguretat i salut per dur a terme la rehabilitació de la Llar de Jubilats, vist que no
s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha
subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les
següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 71356000-8
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 7.199,50 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 337 6320010
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

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

11. 2020/21/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PROJECTE ELÈCTRIC LLAR JUBILATS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de redacció del projecte elèctric de la Llar
de Jubilats.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Enate Enginyeria S.LP.
(B43945658) de 7.990,00 € i 1.677,90 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de redacció del projecte elèctric de la Llar de Jubilats,
vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que
l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de
conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 71356000-8
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 9.667,90 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 337 6320010
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

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

12. 2020/17/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MOTOSERRA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'una motoserra per a la
Brigada municipal.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Primitivo Conesa, S.A
(A43097914) de 329,92 € i 69,28 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament d'una motoserra per a la Brigada municipal,
vist que no s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que
l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de
conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 16600000-1
El responsable del contracte serà el Sr. Antonio Ollés Molías.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

El preu del contracte es fixa en 399,20 € 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.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

13. 2020/18/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (BARANA MAGATZEM MUNICIPAL)
Per unanimitat.

Fets
1.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'una barana per la corretja
d'escales i una barana practicable per l'altell del magatzem municipal.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Vallés Moreno, SCP
(J55749329) de 1.115,00 € i 234,15 € 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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament d'una barana per la corretja d'escales i una
barana practicable per al magatzem municipal, vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes menors
superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 45223110-0
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.349,15 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 920-2120000
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 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

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
14. CONCESSIÓ DE VACANCES - MERCÈ FORT RODRÍGUEZ 2020
Per unanimitat.

Fets
Per part de Mercè Fort Rodríguez personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Noves Tecnologies ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 8 al 12 de juny, del
10 al 31 d'agost i 9 d'abril de 2020 i assumptes personals els dies: del 13 al 15 de juliol, 7 i 31
de desembre de 2020, 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 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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. CONCESSIÓ DE VACANCES - ANA MARIA BARBERÀ CID 2020

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

Per unanimitat.

Fets
Per part d'Ana Maria Barberà Cid personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Neteja ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 20 al 26 de juliol, del 3 al 19
d'agost, 6 i 7 d'abril 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

16. CONCESSIÓ DE VACANCES - INGRID MARMOL ARASA 2020
Per unanimitat.

Fets
Per part d'Ingrid Marmol Arasa personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Neteja ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 18 al 22 de maig, del 3 al 14

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

d'agost i del 26 al 30 d'octubre de 2020 i assumptes personals els dies: 24 de febrer, 6, 8 i 9
d'abril 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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

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

17. CONCESSIÓ DE VACANCES - ROSA LILIAM PALACIOS ARMIJOS 2020
Per unanimitat.

Fets
Per part de Rosa Liliam Palacios Armijos personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Neteja ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 20 de juliol al 14
d'agost, 8 i 9 d'abril de 2020 i assumptes personals els dies: 24 de febrer i 6 d'bril 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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

18. CONCESSIÓ DE VACANCES - GUILLEM GAYA SOL 2020

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

Per unanimitat.

Fets
Per part de Guillem Gaya Sol personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Cultura ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 23, 24 i 27 de juliol, del 3 al 21
d'agost, del 4 al 10 de setembre i 7 de desembre de 2020 i assumptes personals els dies: 9
d'abril, 16 i 17 de juliol, 24 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

19. CONCESSIÓ DE VACANCES - AMAYA PLA ARASA 2020
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

Per part d'Amaya Pla Arasa personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Cultura ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 14 de febrer, 6 i 7 d'abril, del
13 al 17 de juliol i del 10 al 28 d'agost de 2020 i assumptes personals els dies: 8 i 9 d'abril, 20
de juliol, 24 de desembre de 2020 i 5 de gener de 2021.

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

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

20. CONCESSIÓ DE VACANCES - EDUARD ROLDAN VENTURA 2020
Per unanimitat.

Fets
Per part d'Eduard Roldan Ventura personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
d'AODL ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 9 d'abril, 30 i 31 de juliol, del 3
al 21 d'agost i 30 de desembre i assumptes personals els dies: 5 de febrer i 31 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 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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

21. CONCESSIÓ DE VACANCES - CLARA SEGUÍ PRUÑONOSA 2020

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

Per unanimitat.

Fets
Per part de Clara Seguí Pruñonosa personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
la Ràdio ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del del 14 al 17 d'abril, del 22 al
26 de juny, del 17 al 28 d'agost i del 21 al 24 de desembre de 2020 i assumptes personals els
dies: 25 de febrer 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

22. CONCESSIÓ DE VACANCES - TERESA MA GINÉ LLAVERIA 2020
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

Per part de Teresa Ma Giné Llaveria personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
de la Ràdio ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 6 al 9 d'abril, del 20 de
juliol al 7 d'agost, 7 de desembre i del 28 al 31 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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

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

23. CONCESSIÓ DE VACANCES - RAMON CASTELLÀ PRADES 2020
Per unanimitat.

Fets
Per part de Ramon Castellà Prades personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 22 al 30 d'abril de
2020 i assumptes personals els dies: 20 i 21 d'abril 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 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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. CONCESSIÓ DE VACANCES - FCO BENDUEL PLA FRANCO 2020

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

Per unanimitat.

Fets
Per part de Francisco Benduel Pla Franco personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 3 al 14
d'agost, del 14 al 31 de desembre de 2020 i assumptes personals els dies: 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.

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

25. CONCESSIÓ DE VACANCES - JUAN ANTONIO MARCO LÓPEZ 2020
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

Per part de Juan Antonio Marco López personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
de Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 3 al 14 d'agost,
25 i 26 de juny, 7 de desembre i del 28 de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021.

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

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

26. CONCESSIÓ DE VACANCES - VLADIMIR GESTÍ GARCÍA 2020
Per unanimitat.

Fets
Per part de Vladimir Gestí García personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 17 al 28 d'agost, 7
de desembre, del 21 de desembre de 2020 al 7 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 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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 - MARIN GILA, ESTELA 2020

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

Per unanimitat.

Fets
Per part d'Estela Marin Gila 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 i del
3 al 25 d'agost de 2020 i assumptes personals els dies: 7, 24 i 31 de desembre de 2020; 4, 5 i
7 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

28. CONCESSIÓ DE VACANCES - CARDONA CID, PATRICI 2020
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

Per part de Patrici Cardona Cid personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 16 al 24 de juliol,
del 17 al 28 d'agost, 9 d'abril, 21 i 24 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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

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

29. CONCESSIÓ DE VACANCES - BOSCH SANCHEZ, JUAN FRANCISCO 2020
Per unanimitat.

Fets
Per part de Juan Francisco Bosch Sanchez personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 10 al 24
de juliol i del 17 al 31 d'agost de 2020 i assumptes personals els dies 13 de febrer 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 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

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 - MONTESÓ GARCÍA, JOSÉ RAMON 2020

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

Per unanimitat.

Fets
Per part de José Ramon Montesó García personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la
Unitat de Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 3 al 17
d'agost, del 16 al 30 de setembre 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
31. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha presentat
sol·licitud d’ajut d’urgència social.
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha emès per
informe favorable sobre la sol·licitud presentada, i que consta a l’expedient com Annex I.

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 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social, d’
acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament 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

32. BONIFICACIÓ MATRÍCULA CURS DE CATALÀ PER ADULTS
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació d’alumnes presentada per la professora de català de l’aula d’adults que
imparteix aquest Ajuntament, que han assistit durant el curs 2019-2020 com a mínim a un 80%
de les classes.

Fonaments de dret
Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per serveis culturals i recreatius, en el
seu article 7. Bonificacions i beneficis fiscals, estableix que els alumnes de les classes d’
adults rebran una bonificació en acabar el curs sempre i quant hagin assistit com a
mínim en un 80% a les classes.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir una bonificació de la taxa per assistència a les classes d’adults de 60,00 €,
als alumnes que han acreditat l’assistència mínima exigida i que consten a l’ expedient com
Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als alumnes beneficiaris i a intervenció de fons.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3720742B74EE4A6A9DF898752EA68721 i data d'emissió 21/04/2020 a les 09:05:35

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

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Olles Molías

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 13:52:42 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 20/04/2020 a les 14:30:18

