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Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local 04/06/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 4 de juny de 2020
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 19:00
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 21/04/2020
Per unanimitat.

2. FRANCISCO NOS MORA-CANVI TITULARITAT NÍNXOL 1047
Per unanimitat.

Fets
Atesa la petició presentada pel Sr. Francisco Nos Mora, en la que sol·licta el canvi de titularitat
del dret funerari del nínxol núm. 1047, que actualment figura a nom dels Sr. Francisco Nos
Simó (difunt), a favor del peticionari i l'expedició d'un nou títol.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol 1047 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

3. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Per unanimitat.

Fets
La Direcció General de Centres Públics del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya va convocar la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al
finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018.
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a atorgat a l’ajuntament de Santa
Bàrbara una subvenció per al finançament de les escoles de música de titularitat de les
corporacions locals, per al curs 2017-2018, per un import quatre mil dos-cents setze euros
(4.216,00 €).

Fonaments de dret
Ordre EDU/125/2019, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del
procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al
fiançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018.
Resolució EDU/273/2019, de 9 d’octubre, per la qual s’obre el procediment de
convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya,
destinades al fiançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 20172018.
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Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, als ens locals de
Catalunya, destinades al fiançament de les escoles de música de la seva titularitat, del
curs 2017-2018.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, per import de 4.216,00 €, per al sosteniment del funcionament de l’Escola de
Música de titularitat municipal, per al curs 2017-2018.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import que se’ns condeixi a la finalitat pel qual s’atorgui.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció.

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

INTERVENCIO
4. APROVACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 12 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.
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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:
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PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 12 per un import total de 10.860,97€
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

5. APROVACIÓ BASES SUBVENCIONS ALS USUARIS DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT DEL CENTRE DE DIA 2020
Per unanimitat.

Fets
Els usuaris del centre de dia paguen un servei de transport adaptat privat, donat que no es
disposa d’un servei públic de transport.
La gran majoria dels usuaris del centre de dia per les seves característiques funcionals i
personals es veuen obligats a fer ús del servei de transport adaptat.
Per la qual cosa s’han redactat les bases per regular la concessió d'ajuts i subvencions
econòmiques, per atorgar als usuaris que per les seves característiques funcionals i personals
es veuen obligats a fer ús del servei de transport adaptat.
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Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les Bases Específiques reguladores per a la
concessió de subvencions als usuaris del servei de transport adaptat del Centre de Dia de
Santa Bàrbara 2020.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del
present acord.
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Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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 concessió de
subvencions als usuaris del servei de transport adaptat del Centre de Dia de Santa Bàrbara
2020, que figuren incloses a l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de vint dies, als efectes
de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí
oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació.

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

URBANISME
6. APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC DE L'OBRA "MILLORES A L’EDIFICI DE LA LLAR DE
JUBILATS"
Per unanimitat.

Fets
Redactat el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Millores a l’edifici de la Llar de
Jubilats”, redactat pel despatx d’arquitectura Mesquearquitectura, SL, amb un pressupost d’
execució per contracta de 72.937,38 €.
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Fonaments de dret
Articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres
“Millores a l’edifici de la Llar de Jubilats”, redactat pel despatx d’arquitectura
Mesquearquitectura, SL, amb un pressupost d’execució per contracta de 72.937,38 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de trenta
dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per oportunes,
mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i l’e-Tauler de la Corporació.
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap al·legació
o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat.

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

7. ADMISIÓ OFERTES PRESENTADES PELS LICITADORS DE L'OBRA "REMODELACIÓ
DEL CARRER INDÚSTRIA (ENTRE EL CARRER AIRE I LA PLAÇA DE L’ALCALDE CID I
CID)"
Per unanimitat.

Fets
Atenent que la Junta de Govern Local en sessió duta a terme el dia 20 de febrer de 2020,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per a l’obra
"Remodelació del carrer Indústria (entre el carrer Aire i la Plaça de l’Alcalde Cid i Cid)".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador

Preu exclòs IVA

IVA

CONSTRUCCIONES 3 G, SA

52.000,00 €

10.920,00 €

COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL

53.280,27 €

11.188,85 €

VENT I SOL 2010, SL

50.210,00 €

10.544,10 €
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Totes les quals compleixen els requisits i han presentat la documentació fixada al Plec de
clàusules econòmiques administratives regulador del contracte.
Efectuades les valoracions de les ofertes presentades, d’acord amb el que determina el Plec de
clàusules econòmiques administratives, l’oferta més econòmica no incursa en baixa temerària
o desproporcionada, ha estat la presentada per VENT I SOL 2010, SL, qui ha ofert realitzar l’
obra pel preu següent: 50.210,00 €.
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Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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.
Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques que han regit el procediment
d'adjudicació de les obres.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents:
1. CONSTRUCCIONES 3 G, SA.
2. COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL.
3. VENT I SOL, SL.

SEGON. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors.

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. 2020/06/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MANTENIMENT LLAR D'INFANTS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de reparació i manteniment de la Llar
d'Infants.
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2. La unitat gestora ha presentat el pressupost del Sr. Miguel A. Clua Espuny
(78577963G) de 380,72 € i 79,95 € 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 d'obra de reparació i manteniment de la Llar d'Infants, amb el
Sr. Miguel Ángel Clua Espuny, 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: 45259000-7
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 460,67 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 323 2120005
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
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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.
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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

9. 2020/16/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MEGAFONIA POLIESPORTIU MUNICIPAL)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de megafonia al poliesportiu municipal.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil La Sénia Cable, S.L.
(B43419910) de 4.828,65 € i 1.014,01 € 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 per establir un sistema de megafonia al poliesportiu
per tal de sonoritzar els diferents esdeveniments esportius i lúdics que es celebrin, amb la
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mercantil La Sénia Cable, SL,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: 32342410-9
El responsable del contracte serà el Sra. Ana Maria Panisello Arasa
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 5.842,66 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 342 2120007
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 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

10. 2020/23/SE -PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (SOCORRISTES PISCINA MUNICIPAL)
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 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de salvament i socorrisme per als usuaris
de la piscina municipal.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost del Sr. Joan Subirats Berengué
(47623050D) de 12.240,00 € i 2.570,40 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de salvament i socorrisme per als usuaris de la
piscina municipal, amb el Sr. Joan Subirats Berengué, 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: 71317200-5
El responsable del contracte serà el Sra. Ana Maria Panisello Arasa.
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des del dia 20 de juny de 2020.
El preu del contracte es fixa en 14.810,40 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 340 2279903
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

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 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

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

11. 2020/24/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MONITORATGE PISCINA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de monitoratge per tal de donar la
formació necessària en matèria de natació durant els cursos que s'organitzen des de
l'Ajuntament i que es duen a terme a la piscina municipal.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SALUT I CAMES, S.L.U.
(B55749661) de 12.118,50 € i 2.544,89 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei de monitoratge de natació a la piscina municipal, amb
la mercantil Salut i Cames, SL, 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: 80500000-9
El responsable del contracte serà el Sra. Ana Maria Panisello Arasa.
El contracte s'executarà del dia 20 de juny al 13 de setembre de 2020.
El preu del contracte es fixa en 14.663,39 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 340 2279903
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 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

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

12. 2020/25/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de línia per a la presa de corrent exterior
per a la recàrrega de vehicles elèctrics.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost del Sr. Francisco Royo Andreu
(40918530N) de 1.594,16 € i 334,77 € 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 col·locació de línia per a la presa de corrent exterior
per a la recàrrega de vehicles elèctrics, amb el Sr. Francisco Royo Andreu,vist que no s'han
vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha
subscrit contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les
següents condicions:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

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 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 51110000-6
El responsable del contracte serà el Sr. Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.928,93 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 165 2100003
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
SEGON. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a
de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
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. 2020/26/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (REDACCIÓ I DIRECCIÓ PROJECTE
REFORMA DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT - FASE 4)
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

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 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

1. Justificada la necessitat de contractar el servei de redacció del projecte executiu i
direcció de les obres de reforma de l'edifici de l'Ajuntament - Fase 4.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil Andreu Queral Moliné,
SLPU (B43834043) de 10.900,00 € i de 2.289,00 € 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 redacció del projecte executiu i direcció de les
obres de reforma de l'edifici de l'Ajuntament - Fase 4, amb la mercantil Andreu Queral Moliné,
SLPU, 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 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 13.189,00 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 920-6320007
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

14. 2020/27/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (DIRECCIÓ, COORDINACIÓ SEGURETAT I
SALUT DE L'OBRA REFORMA AJUNTAMENT -FASE 4)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei consistent en la direcció de l'execució de
les obres i coordinació de seguretat i salut de reforma de l'edifici de l'Ajuntament - Fase
4.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la Sr. Núria Royo Figuera (78089899T)
de 4.244,73 € i 891,39 € d'IVA.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

PRIMER. Executar el contracte de servei consistent en la direcció de l'execució de les obres i
coordinació de seguretat i salut de reforma de l'edifici de l'Ajuntament - Fase 4., amb la Sra.
Núria Royo Figuera, 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 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 5.136,12 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 920 6320007
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 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

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 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

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. 2020/28/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ DE
L'OBRA DE CONSTRUCCIÓ NAU POLIVALENT)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de redacció del projecte executiu i
direcció de les obres de construcció d'una nau polivalent
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ENATE ENGINYERIA, SLP
(B43945658) de 12.540,00 € i de 2.633,00 € 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 redacció del projecte executiu i direcció de les
obres de construcció d'una nau polivalent, amb la mercantil ENATE ENGINYERIA, SLP, 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

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 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

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 15.173,00 € IVA inclòs.
Partida pressupostària: 4311-6220007
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir:
L'òrgan de contractació: unitat tramitadora.
El codi DIR3: L01431384.
L'òrgan comptable: oficina comptable.
Destinatari: òrgan de gestió.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

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

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

16. 2020/29/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (EDICIÓ I
PROMOCIONAL COMERÇ DE SANTA BÀRBARA) DEL CONTRACTE

GRAVACIÓ

VÍDEO

Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei consistent en l’edició i gravació d’un vídeo
promocional del comerç de Santa Bàrbara pels motius de promocionar el comerç municipal.
2. L’àrea de promoció econòmica ha presentat el pressupost d’Efren Cid Clua (47625529G)
per l'execució del contracte per un import de 300,00 €, IVA exclòs i 63,00 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de el servei consistent en l’edició i gravació d’un vídeo
promocional del comerç de Santa Bàrbara, amb Efren Cid Clua, atesa la necessitat
de promocionar el comerç municipal, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació
fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors, que
individual o conjuntament superin els llindars del contracte menor dins del present exercici
pressupostari de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 92111200-4
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 300,00 €, i 63,00 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
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 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 363,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 300,00 €, pressupost net, i 63,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920-2260200 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Manel Crespo Liñan, regidor de promoció
econòmica.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
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:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

17. 2020/22/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (BANDERES I BANDES PUBILLES I PUBILLS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de banderes balconeres, faixes de
pubills i bandes de pubilles.
2. L’àrea de promoció econòmica ha presentat el pressupost de la Sra. Laia Martí Lleixà
(47859160R) per l'execució del contracte per un import de 6.498,32 €, IVA exclòs i 1.364,65 €
d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

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 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament amb el SR. Efrén Cid Clua, consistent en la
confecció de banderes balconeres, faixes de pubills i bandes de pubilles, amb Laia Martí Lleixà,
vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que
l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors, que individual o conjuntament superin els
llindars del contracte menor dins del present exercici pressupostari de conformitat amb les
següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 18200000-1
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 6.498,32 €, i 1.364,65 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. No obstant, s'abonarà amb anterioritat, el 50%
de l'import total per a les operacions preparatòries de l’execució del contracte i que estan
compreses en l’objecte del contracte, i la resta de l'import s'abonarà en el moment de
l'entrega.
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. Autoritzar la despesa per import de 7.862,97€, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 6.498,32 €, pressupost net, i 1.364,65 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2269903 del pressupost
vigent, 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Eulàlia Pla Coto, regidora de festes.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.

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 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

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

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

VACANCES PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ
18. OLIVÉ MONLLAU, MARIA CINTA. ANUL·LACIÓ DE VACANCES 2020
Per unanimitat.

Fets
S’ha sol·licitat l’anul·lació de les vacances autoritzades per la situació ocasionada pel Covid19,
aprovades a la Junta de govern del 12 de març 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. Anul·lar l'11 de maig de dia de lliure disposició, anteriorment sol·licitat.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

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. FORT RODRÍGUEZ, MERCÈ. ANUL·LACIÓ DE VACANCES 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 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

Per unanimitat.

Fets
S’ha sol·licitat l’anul·lació de les vacances autoritzades per la situació ocasionada pel Covid19,
aprovades a la Junta de govern del 16 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. Anul·lar del 8 al 12 de juny de vacances, anteriorment sol·licitades.
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. CID FAVÀ, PILI. ANUL·LACIÓ DE VA I AP 2020.
Per unanimitat.

Fets
S’ha sol·licitat l’anul·lació de les vacances autoritzades per la situació ocasionada pel Covid19,
aprovades a la Junta de govern del 12 de març de 2020.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

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:

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 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

PRIMER. Anul·lar les vacances (11 i 12 de maig) i els assumptes propis (13 i 14 de maig),
anteriorment sol·licitades.
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

21. MARCO PONS, JORDI. ANUL·LACIÓ VACANCES 2020.
Per unanimitat.

Fets
S’ha sol·licitat l’anul·lació de les vacances autoritzades per la situació ocasionada pel Covid19,
aprovades a la Junta de govern del 12 de març 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. Anul·lar les vacances del 18 al 22 de maig de 2020, anteriorment sol·licitades.
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

22. RAMOS PONTIL, SUSANNA. ANUL·LACIÓ VA I AP 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 842741D326514595A4DFF3FA5D3E8983 i data d'emissió 16/06/2020 a les 08:46:39

Fets
S’ha sol·licitat l’anul·lació de les vacances autoritzades per la situació ocasionada pel Covid19,
aprovades a la Junta de govern del 21 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. Anul·lar les vacances (30 de març, 6, 7, 8 i 9 d'abril) anteriorment sol·licitades.
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
23. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT SERVEIS BÀSICS DE E. C. T.
Per unanimitat.

Fets
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha presentat
sol·licitud d’ajut d’urgència social – ajut serveis bàsics de E. C. T.
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 i II.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:18:21 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/06/2020 a les 17:40:51

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

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència socialajut serveis bàsics de E. C. T., d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics
d’aquest Ajuntament, i d’acord que consta a l’expedient com Annex I i II.
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

24. APROVACIÓ PROGRAMA D’ACTES DE LES XXVII JORNADES ESPORTIVES
Per unanimitat.
La Regidoria d’Esports, ha confeccionat el programa d’actes per a la realització de les XXVII
Jornades Esportives, que es desenvoluparan des del 13 de juny fins al 5 de juliol de 2020.

Secretari acctal.
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