Acta Junta de govern
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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/06/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 18 de juny de 2020
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 19:05
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 04/06/2020
Per unanimitat.

2. APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIU ENTRE LA FUNDACIÓ
UNIVERSITAT POMPEU FABRA I L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA, PER A LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
Per unanimitat.

Fets
Atès que la Fundació Universitat Pompeu Fabra, ha proposat la signatura d’un conveni de
cooperació educatiu entre l’esmentada Universitat i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes a l’Ajuntament de Santa Bàrbara.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

L’Ajuntament de Santa Bàrbara està interessada a col·laborar amb la UPF, mitjançant la
participació activa en la formació pràctica dels seus estudiants.
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Fonaments de dret
Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants universitaris.
La FUPF, en virtut de la competència que té atribuïda pel conveni entre la UPF i la FUPF
per a la gestió del Programa de Promoció i Empresa de 6 de juny de 2012 i d'acord amb
el que estableix la normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de
la UPF, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de maig de 2012, té
encarregada la gestió i la tramitació de les pràctiques externes que realitzin els
estudiants de la UPF.
Articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de que
els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques
o particulars.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el conveni de cooperació educatiu entre la Fundació Universitat Pompeu
Fabra i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes
a l’ajuntament de Santa Bàrbara.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura del present conveni.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Fundació Universitat Pompeu Fabra.

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

3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE LES OBRES "REMODELACIÓ DEL CARRER DE
L'AIRE - 2A FASE"
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 3 de l’obra “Remodelació del carrer de l’
Aire - 2a Fase”, per un import de noranta-set mil vuit-cents dinou euros amb nou cèntims
(97.819,09 €). Els serveis tècnics municipals han fet les comprovacions necessàries i han emès
informa favorable.
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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. 3 de l’obra “Remodelació del carrer de l’ Aire - 2a Fase”,
per un import de 97.819,09 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Construcciones
3G, SA.

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

4. DEVOLUCIÓ D'AVAL PER FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA PER L'EXECUCIÓ
DE LES OBRES "ARRANJAMENT DEL CARRER PAGESIA"
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Francesc Solà Gil, en representació de l’empresa
Construccions 3 G, SA” (CONTREGISA), en el que exposa que amb data 11 d’agost de 2017,
va constituir una garantia definitiva en aval per un import de 6.926,06 €, per a respondre de la
bona execució de les obres “Arranjament del carrer Pagesia”.
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Vist l’informe emès pel Tècnic municipal i tenint en compte la garantia no serà retornada o
cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantia i el compliment
satisfactori del contracte, tenint que la recepció de les obres es va realitzar satisfactòriament
amb data 12 de juliol de 2018.

Fonaments de dret
Article 14 del plec de prescripcions tècniques i de condicions econòmiques –
administratives.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. La devolució de l’aval de Generali Seguros núm. 2N-G-748000061 dipositat per un
import de 6.926,06 €.
SEGON. Comunicar el 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

5. COMUNITAT DE VEÏNS DE LA CARRETERA LA GALERA, 16 - ALTA COMPTADOR
Per unanimitat.

Fets

Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Antonio Villalba Gonzalo en representació de la Comunitat
de veïns de la Ctra.de la Galera núm. 16, amb CIF H55677553, amb domicili a la Ctra. de la
Galera núm. 16, 1r C per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA
per a l’immoble situat a la Ctra. de la Galera núm. 16, zona qualificada com a urbana.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

Li correspon el pagament de 67,14 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta llicència.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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En conseqüència, S'ACORDA:

Atorgar en favor dels sol·licitants la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa SOREA i amb els operaris de l’Ajuntament per a que es dugui a terme la connexió i la
instal·lació del comptador d’aigua, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal i que
literalment es transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada pel Sr. Antonio Villalba Gonzalo, en representació de la
Comunitat de veïns de la Ctra.de la Galera núm. 16, amb CIF H55677553, amb domicili a la
Ctra. de la Galera núm. 16, 1r C , per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR
D’AIGUA per a l’immoble situat a la Ctra. de la Galera núm. 16, el tècnic que subscriu emet el
següent INFORME:
Si per a disposar el comptador es necessari realitzar un tram d’escomesa al vial o camí, es
deurà sol·licitar el permís previ de connexió.
Si el solar, edifici o parcel·la, ja disposa d’escomesa general, no hi ha impediments.
Tots els treballs deuran ésser autoritzats i supervisats per l’empresa SOREA.

En el compliment d’aquests requisits es possible la concessió de l’autorització sol·licitada.
Havent de complir les següents CONDICIONS:

1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari, dins dels beneficis, que
concedeixi el reglament d’aigües.
2. Llevat que l’Ajuntament exigeixi un diàmetre superior, la canonada serà com a mínim d’
un diàmetre de 6 mm.
3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de sol·licitar les
alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub de “fibrociment des de la xarxa
general fins el mur de la façana.
5. Immediatament a l’entrada de la finca, deurà construir un buit en la paret o una caseta,
amb dimensions mínimes de 40 cm., d’alçada i de 20 cm., de profunditat, on s’instal·larà
el comptador i una clau de pas. Deurà situar-se en un lloc de fàcil accés, bona
il·luminació i a una alçada mínima de 60 cm., i màxima de 120 cm.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

6. La canonada i altres complements que s’autoritza a construir, passaran automàticament
a ser propietat municipal incorporant-se a la xarxa, per estendre-la a futurs usuaris,
entenent-se atorgades totes les autoritzacions a l’efecte. Si la extensió de la xarxa d’
aigua té que discorre per finques d’altres particulars, aquesta autorització de connexió,
no tindrà validesa fins que el sol·licitant hagi obtingut dels propietaris afectats, l’
autorització o servitud de pas de la xarxa d’aigua al llarg de les seves finques.”

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 810546899875492F92202B1A508014FF i data d'emissió 29/06/2020 a les 08:37:27

La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudicis a tercers i dins de les
limitacions i condicionaments del Reglament Municipal d’aigües.

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

6. MARIN GILA, ESTELA - ANUL·LACIÓ VACANCES 2020.
Per unanimitat.

Fets
S’ha sol·licitat l’anul·lació dels assumptes propis del 24 i 31 de desembre, aprovads per la
Junta de Govern Local en sessió de data 16 d'abril de 2020. I es sol·licita els dies 8 i 9 de juliol
de 2020.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Anul·lar el 24 i 31 de desembre d'assumptes propis, anteriorment sol·licitats.
concedir els dies 8 i 9 de juliol de 2020 com a assumptes propis.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària 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 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

INTERVENCIÓ
7. APROVACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat.
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Fets
Vista la relació de factures número 13 que consta en l’annex 1.
Per part de la Intervenció d’aquest Ajuntament en relació amb l’esmentada despesa s'ha
emès informe favorable.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 13 per un import total de 51.311,48€
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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

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

8. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS TAXA ASSISTÈNCIA LLAR D'INFANTS MES DE
MARÇ COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19
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Per unanimitat.

Fets
Vista la relació d’alumnes presentada per la directora de la llar d’infants municipal “Les
Beceroles”, que han assistit durant el mes de març de 2020 a la llar d’infants.
Per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
D’acord amb l’establert a l’article 9 del RD 463/2020, s’estableix les mesures de contenció en l’
àmbit educatiu i de la formació, es va suspendré l’activitat educativa presencial en tots els
centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament, per la qual cosa i per donar
compliment a aquesta disposició es va procedir al tancament del servei d’assistència a la llar d’
infants municipal.
Segons l’establert a l’Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa per la inscripció a la llar d’
infants municipal, la taxa per assistència a la llar d’infants es merita amb periodicitat mensual
anticipada.
Vista la relació dels alumnes que van ingressar la taxa per assistència a la llar d’infants del mes
de març, presentada pel departament d’intervenció.

Fonaments de dret
Article 26.3 de la Llei d’Hisendes Locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució proporcional de la taxa per assistència a la llar d’infants del mes
de març per tractar-se d’un ingrés indegut, als alumnes que consten a l’ expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als alumnes beneficiaris i a intervenció de fons.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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

URBANISME
9. ADJUDICAR EL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA "REMODELACIÓ DEL
CARRER DEL CARRER INDÚSTRIA (ENTRE EL CARRER AIRE I LA PLAÇA DE L’ALCALDE
CID I CID)”
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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 €

Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de clàusules
regulador del procediment, amb el següent resultat:
Licitador
VENT I SOL 2010, SL

Preu exclòs IVA

IVA

50.210,00 €

10.544,10 €

La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 4 de juny de 2020, va declarar
admeses les ofertes presentades pels licitadors, i es va notificar als licitadors.

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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Remodelació del carrer del carrer
Indústria (entre el carrer Aire i la Plaça de l’Alcalde Cid i Cid)” a l’empresa VENT I SOL 2010,
SL, SA, en les següents condicions:
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Preu: 60.754,10 €, IVA inclòs.
Termini d’execució: 2 mesos.
Termini de garantia: 12 mesos.
Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques – administratives i a
l’oferta presentada per l’adjudicatària.

SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del corresponent
contracte.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Antonio Ollés Molías per a la signatura del
contracte.
QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament d’obres i urbanisme
i Intervenció de fons.

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

10. PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
“REMODELACIÓ DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT – FASE 4”
Per unanimitat.

Fets
Redactat el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Remodelació de l’edifici de l’
Ajuntament – Fase 4”, redactat pel despatx d’arquitectura Andreu Queral Moliné, SLPU, amb
un pressupost d’execució per contracta de 301.647,83 €.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

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:

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 810546899875492F92202B1A508014FF i data d'emissió 29/06/2020 a les 08:37:27

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – Fase 4”, redactat pel despatx d’arquitectura Andreu
Queral Moliné, SLPU, amb un pressupost d’execució per contracta de 301.647,83 €.
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:
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

11. CHERTA CHIPRE, ROSA MARIA - SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 37
/2020
Per unanimitat.

Fets
La Sra. Rosa Maria Cherta Chipre, ha sol·licitat llicència municipal d’obres majors per canvi de
coberta situat al carrer Coto Garcia, núm. 61.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 18 de juny de 2020, informe tècnic
FAVORABLE sobre la concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.
La Secretària acctal., Isabel Verge Caballé, ha emès en data 18 de juny de 2020, informe
jurídic FAVORABLE sobre la concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2020/37.

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 810546899875492F92202B1A508014FF i data d'emissió 29/06/2020 a les 08:37:27

SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

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

CONTRACTES
12. 2020/23/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CADIRES D'OFICINES AJUNTAMENT)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de cadires d'oficina per a les
oficines de l'Ajuntament i per als Serveis socials.
2. L’àrea de promoció econòmica ha presentat el pressupost de la mercantil Oficomplet 75, S.
L. (B43729409) per l'execució del contracte per un import de 1.775,00 €, IVA exclòs i 372,75 €
d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector 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 810546899875492F92202B1A508014FF i data d'emissió 29/06/2020 a les 08:37:27

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament de cadires d'oficina per a les oficines de
l'Ajuntament i per als Serveis socials, amb Oficomplet 75, S.L., atesa la necessitat de substituir
les cadires existents, 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: 39100000-3
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 1.775,00 €, i 372,75 € 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.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 2.147,75 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.775,00 €, pressupost net, i 372,75 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920-6250000 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.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Antonio Ollés Molías, Alcalde.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

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.

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 810546899875492F92202B1A508014FF i data d'emissió 29/06/2020 a les 08:37:27

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

13. 2020/24/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (EQUIPS RECÀRREGA VEHICLES
ELÈCTRICS)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament, instal·lació i manteniment
preventiu d’equips de recàrrega de vehicles elèctrics.
2. L’àrea de promoció econòmica ha presentat el pressupost de la mercantil Etecnic
Movilidad Eléctrica, S.R.L. (B55667562) per l'execució del contracte per un import de
11.425,04 €, IVA exclòs i 2.399,26 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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 subministrament consistent en l’obtenció, instal·lació i
manteniment preventiu d’equips de recàrrega de vehicles elèctrics, amb Etecnic Movilidad

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

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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Eléctrica, S.R.L., atesa la necessitat de recarregar els vehicles elèctrics al municipi de Santa
Bàrbara, 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: 31600000-2
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 11.425,04 €, i 2.399,26 € 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.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 13.824,30 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 11.425,04 €, pressupost net, i 2.399,26 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 150-6230006 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.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

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

14. 2020/31/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MANTENIMENT PORTES AJUNTAMENT)
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 810546899875492F92202B1A508014FF i data d'emissió 29/06/2020 a les 08:37:27

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de manteniment preveniu anual per a dos
portes automàtiques ubicades a l'edifici de les oficines de l'Ajuntament.
2. L’àrea de promoció econòmica ha presentat el pressupost de la mercantil MASPASO, S.L.
(B65813172) per l'execució del contracte per un import de 497,95 €, IVA exclòs i 104,57 €
d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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 servei de manteniment preventiu anual per a dos portes
automàtiques ubicades a l'edifici de les oficines de l'Ajuntament, amb MASPASO, S.L., atesa la
necessitat dur a terme el manteniment de les dos portes existents, 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: 44221200-7
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 497,95 €, i 104,57 € d'IVA.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.

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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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 602,52 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 497,95 €, pressupost net, i 104,57 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920-2120000 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.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Agustí Espuny Fluixà, regidor de serveis.
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

15. 2020/32/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MANTENIMENT EQUIPS PISCINES)
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

1. Justificada la necessitat de contractar el servei de manteniment preventiu dels equips
Prominent instal·lats a les piscines municipals de Santa Bàrbara.
2. L’àrea de promoció econòmica ha presentat el pressupost de la mercantil PROMINENT
IBERIA, S.A. (A17225178) per l'execució del contracte per un import de 882,50 €, IVA exclòs
i 185,33 € 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 810546899875492F92202B1A508014FF i data d'emissió 29/06/2020 a les 08:37:27

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 servei de manteniment preventiu dels equips de Prominent
instal·lats a les piscines municipals de Santa Bàrbara, amb PROMINENT IBERIA, SA., atesa la
necessitat de garantir el correcte estat de les piscines municipals, 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: 45212290-5
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 882,50 €, i 185,33 € 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 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 1.067,83 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 882,50 €, pressupost net, i 185,33 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 342-2120007 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 810546899875492F92202B1A508014FF i data d'emissió 29/06/2020 a les 08:37:27

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Ana Maria Panisello Arasa, regidora d'esports.
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

16. 2020/33/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CABLEJAT AJUNTAMENT)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei consistent en l’extracció del cablejat existent
de la façana de l’edifici de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
2. L’àrea de promoció econòmica ha presentat el pressupost de la mercantil Edistribución
Redes Digitales, S.L.U. (B82846817) per l'execució del contracte per un import de 2.806,71 €,
IVA exclòs i 589,41 € 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 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

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 810546899875492F92202B1A508014FF i data d'emissió 29/06/2020 a les 08:37:27

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 servei consistent en l’extracció del cablejat de la façana de l’
edifici de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb Edistribución Redes Digitales, S.L.U., atesa la
necessitat d’adequar o reformar les instal·lacions en servei i estendre noves LABT tensades i
grapades de la façana, 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: 45311000-0
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 2.806,71 €, i 589,41 € 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.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 3.396,12 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 2.806,71 €, pressupost net, i 589,41 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 165-2100003 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.
TERCER. Nomenar responsable del contracte Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

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.

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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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. 2020/07/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (TEULADA ESCOLA DE MÚSICA)
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de cobriment de part de la teulada de l'Escola de
Música municipal Germans Arasa "Los Flarets".
2. L’àrea de promoció econòmica ha presentat el pressupost del Sr. Josep Pla Arasa
(52603320C) per l'execució del contracte per un import de 7.800,00 €, IVA exclòs i 1.638,00 €
d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte d'obra consistent en el cobriment de part de la teulada de
l'Escola de Música municipal Germans Arasa "Los Flarets", amb Josep Pla Arasa, atesa la
necessitat de reparar la teulada, 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: 45220000-5
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 7.800,00 €, i 1.638,00 € 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.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 9.438,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 7.800,00 €, pressupost net, i 1.638,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 326-2120009 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.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Víctor Moreso Franch, tècnic municipal.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

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

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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ALTRES
18. SOL·LICITUDS SUBVENCIONS ALS USUARIS DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
DEL CENTRE DE DIA DE SANTA BÀRBARA.
Per unanimitat.

Fets
La Junta de Govern Local de l’ajuntament de Santa Bàrbara, en la sessió ordinària de data 6
de juny de 2019, va aprovat inicialment les bases específiques que han de regir la concessió
de subvencions als usuaris del servei de transport adaptat del centre de dia de Santa Bàrbara.
Les bases es van sotmetre a informació pública per un termini de vint dies mitjançant la
publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 4 de juliol
de 2019 i en el tauler d'anuncis de la Corporació, no havent-se produït cap al·legació en
contra de les mateixes per la qual cosa han esdevingut aprovades definitivament per així
disposar-ho l’acord d’aprovació inicial.
Atenent que 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.
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts i subvencions econòmiques, que
atorga l'Ajuntament de Santa Bàrbara als usuaris que per les seves característiques
funcionals i personals es veuen obligats a fer ús del servei de transport adaptat.
El procediment de concessió d'aquestes subvencions s’ha tramitat en règim de concurrència
competitiva.

Fonaments de dret
D’acord amb la base quarta de les bases específiques reguladores per a la concessió de
les esmentades subvencions

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. La concessió de subvencions als usuaris del servei de transport adaptat del centre
de dia de Santa Bàrbara, següents:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00
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BENEFICIARIS

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

M. LOURDES LLASAT ROIG

100,00 €

CONCEPCIÓN TOMÀS RODRÍGUEZ

225,00 €

JOAQUÍN ACCENSI RODRÍGUEZ

300,00 €

FRANCISCO ESPUNY SERAFÍ

450,00 €

M. MERCEDES CABALLÉ ARASA

300,00 €

DOLORES VILLENA SÁNCHEZ

450,00 €

ISOLDA M. ARIN ROYO

450,00 €

JOSEFA BUITRAGO MUÑOZ

600,00 €

JOAQUÍN ZAERA LINUESA

600,00 €

JOSÉ M. CUADRAD JARDÍ

300,00 €

CINTA RODRÍGUEZ CID

300,00 €

ALFONSO PELAYO VALCARCEL

900,00 €

SEGON. Denegar la subvenció a la usuària del servei de transport adaptat del centre de dia
de Santa Bàrbara, Sra. Teresa Tal Subirats, per superar la renda de suficiència a Catalunya
(IRSC).
TERCER. Donar trasllat dels present acord als peticionaris i a intervenció de fons.

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

19. APROVACIÓ COL·LABORACIÓ ECONÒMICA AL GRUP EBRERECERCA PER LA
PUBLICACIÓ DEL LLIBRE VERTEBRATS DEL PORT
Per unanimitat.

Fets
Vist l’escrit presentat pel Grup EbreRecerca, en el que venen treballant per editar material de
caràcter científic i cultural a les Terres de l’Ebre, i que desprès de l’acceptació i acollida que
han tingut les publicacions del anys passat¡s ( 2008-2010-2011-2012-2013, 2014, 2016, 2017, i
2018): Plantes del Port I, Plantes del Port II, Plantes del Port III, Roques del Port, Bolets del
Port I, Aus del Port, Bolets del Port II, Insectes del Port, Bolets del delta de l’Ebre.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

Per aquest any 2020 està prevista la publicació del volum Vertebrats del Port on es descriuen
un centenar d’animalets vertebrats, sol·licitant la col·laboració de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara amb una aportació de 500,00 € que suposaria rebre 20 exemplars del llibre abans
esmentat.

Fonaments de dret

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Arts. 118 i ss de la Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’
Activitats, Obres i Serveis dels ens locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’aportació de 500,00 € al Grup EbreRecerca, com a col·laboració en la
publicació del llibre Vertebrats del Port.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Grup EbreRecerca, 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

20. ADHESIÓ A LA CAMPANYA MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE-2020
Per unanimitat.

Fets
La Fundació Esclerosi Múltiple té com a objectiu aturar !'impacte de l'esclerosi múltiple tant
entre les persones que tenen la malaltia com en el seu entorn. Durant aquests dies de
confinament la seva tasca no s’ha aturat i han seguit treballant. Ara mateix estan fent un
seguiment i suport individualitzat els neurorehabilitadors, per telèfon i videoconferència a les
persones que assisteixen habitualment als seus centres, per evitar el deteriorament de la salut
física i emocional.
El Mulla't és la principal campanya de sensibilització i de captació de fons per a la Fundació, i
totes dues coses són encara més necessàries aquest any.
Atès que el proper dia 12 de juliol la Fundació Esclerosi Múltiple celebrarà l’Edició de la
campanya “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”, ja que les persones amb esclerosi múltiple ens
necessiten i el coronavirus no ens pot atura, per això demanar-vos que us mulleu amb
nosaltres un any més.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara any rere any ha donat suport a aquesta campanya
mitjançant la celebració de la jornada de natació solidària a les piscines municipals.
Atès que la Fundació mitjançant el suport rebut d’entitats i piscines d’arreu de Catalunya ha
pogut consolidar els serveis socio-sanitaris dels hospitals de dia, millorant la qualitat de vida de
les persones que pateixen esclerosi múltiple a Catalunya i donant continuïtat a la investigació
de la malaltia.
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Fonaments de dret
Arts. 118 i ss de la Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’
Activitats, Obres i Serveis dels ens locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Adherir-se a la celebració el proper dia 12 de juliol a la campanya Mulla’t per l’
Esclerosi Múltiple.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Fundació Esclerosi Múltiple.

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. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT SERVEIS BÀSICS - M. J. R.
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 M. J. R.
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.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social - ajut
serveis bàsics de M. J. R., 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.

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 810546899875492F92202B1A508014FF i data d'emissió 29/06/2020 a les 08:37:27

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

22. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT AL LLOGUER - A. S.
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 al lloguer de A. S.
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
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-ajut al
lloguer de A. S., d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest
Ajuntament, i d’acord que consta a l’expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 08:53:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2020 a les 09:30:00

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 810546899875492F92202B1A508014FF i data d'emissió 29/06/2020 a les 08:37:27

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 Ollés Molías
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