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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 16/07/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 16 de juliol de 2020
Hora d'inici: 12:00
Hora de finalització: 13:00
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 02/07/2020
Votació:
Per unanimitat.

2. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANTA
BÀRBARA I EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ EN MATÈRIA DE JOVENTUD
Votació:
Per unanimitat.

Fets
El Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb la signatura de l’addenda de pròrroga per
al 2020 del Contracte Programa 2016-2019, de data 7 de gener de 2020, per a la coordinació,
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el
Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
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benestar social i polítiques d’igualtat, és l’interlocutor per al finançament dels projectes
relacionats en l’àmbit de la joventut amb els ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
S’ha establert al Contracte Programa que el Consell Comarcal del Montsià ha de subscriure els
convenis oportuns amb els ens locals de la comarca amb menys de 20.000 habitants, per tal de
vehicular el suport econòmic que se’ls adreci des del Departament per al desplegament del Pla
Local de Joventut.
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D’acord amb l’article 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, en l’àmbit
municipal es descriuen les actuacions complementàries que s’han de desenvolupar en matèria
de joventut per a la implementació de polítiques de joventut des de la proximitat.
D’acord amb l’article 14, de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, a escala
supramunicipal se centra l’assistència i cooperació als municipis, que han de vetllar perquè en
llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les
activitats complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments, que es materialitzarà amb
el projecte de la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil « Montsià Jove ».

Fonaments de dret
Articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de que
els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques
o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al municipi.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’
Ajuntament de Santa Bàrbara en matèria de Joventut, en el marc del contracte programa.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Antonio Ollés Molías, o persona que legalment el
substitueixi, per a la signatura del conveni 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

INTERVENCIÓ
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3. APROVACIÓ DE FACTURES
Votació:
Per unanimitat.

Fets

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

Vista la relació de factures número 17 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 17 per un import total de 74.950,62€
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
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URBANISME
4. EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU - SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS
EXP. 20/2020
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Votació:
Per unanimitat.

Fets
La mercantil Edistribución Redes Digitales, SLU amb CIF B82846817, ha sol·licitad llicència
municipal d’obres majors per d’estesa de 10 metres de C.S. 0.6/1V des d’entroncaments a
efectuar a la línia existent provinent del CT XQ707 Q1 S1 fins CS+CGP+BUC, per tal d’atendre
el nou subministrament elèctric a APASA.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 13 de juliol 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 13 de juliol de 2020, informe
jurídic FAVORABLE sobre la concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2020/20.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a 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.
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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

5. EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU - SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS
EXP. 18/2020
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Vatoació:
Per unanimitat.

Fets
La mercantil Edistribución Redes Digitales, SLU amb CIF B82846817, ha sol·licitat llicència
municipal d’obres majors per obertura i tancament de 5 m de rasa i 22 m d’estesa de dos
circuïts de cables subterranis de BT des de CT XQ078 fins a nova caixa CGP9-630A, per tal d’
atendre l’ampliació de potència sol·licitada per Industrias Ralda, SA.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès 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 informe jurídic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2020/18.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a 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
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6. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA "REMODELACIÓ DEL CARRER
INDÚSTRIA (ENTRE EL CARRER AIRE I LA PLAÇA DE L'ALCALDE CID I CID)
Votació:
Per unanimitat.
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Fets
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juny de 2020 es va adjudicar a la
mercantil VENT I SOL 2010, SL el contracte d’obres “Remodelació del carrer Indústria (entre el
carrer Aire i la Plaça de l’Alcalde Cid i Cid)”.
En data 13 de juliol de 2020 el Sr. Herbert Augusto Herrera Antialon en nom i representació de
la mercantil VENT I SOL 2010, SL adjudicatària de les obres, va presentat en el Registre de l’
Ajuntament de Santa Bàrbara el Pla de seguretat i salut de l’obra esmentada.
En data 14 de juliol de 2020 es va emetre informe per part del Director de l’Obra el qual informa
favorablement el Pla de seguretat i salut presentat.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’adjudicatària de l’obra.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària de les obres VENT I SOL 2010, SL i
al director de les obres.

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
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CONTRACTES
7. 2020/37/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ESPECTACLE MOLTES GRÀCIES DE QUIM
MASFERRER)
Votació:
Per unanimitat.
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Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei consistent en l’espectacle d’animació “Moltes
Gràcies de Quim Masferrer” pels motius de dur a terme l’espectacle durant la nit del dia 11 de
juliol de 2020.
2. L’àrea de festes ha presentat el pressupost de República de Guerrilla, SL (B55047443)
per l'execució del contracte per un import de 6.000,00 €, IVA exclòs i 1.260,00 € 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
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 del servei consistent en l’espectacle d’animació “Moltes Gràcies
de Quim Masferrer”, amb la mercantil República de Guerrilla, SL, atesa la necessitat de dur a
terme l’espectacle durant la nit del dia 11 de juliol de 2020, 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: 92312140
El contracte s’executarà el dia 11 de juliol de 2020.
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El preu del contracte es fixa en 6.000,00 €, i 1.260,00 € 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 7.260,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 6.000,00 €, pressupost net, i 1.260,00 € 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.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Laia 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.
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

8. 2020/38/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (INFORME ECONÒMIC-FINANCER COMPTE
GENERAL 2018)
Votació:
Per unanimitat.
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Fets
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1. Justificada la necessitat de contractar el servei consistent en l’elaboració d’un informe
econòmic-financer respecte el Compte General de l’Ajuntament exercici 2018.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost de la mercantil Vidiella & Rosa Auditores,
SRC (C43086495) per l'execució del contracte per un import de 3.480,00 €, IVA exclòs i
730,80 € 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 del servei consistent en l’elaboració d’un informe econòmicfinancer respecte el Compte General de l’Ajuntament exercici 2018, amb la mercantil Vidiella &
Rosa Auditores, SRC, per tal analitzar la situació econòmica de l’Ajuntament, 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: 71356000-8
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 3.480,00 €, i 730,80,00 € 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
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l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 7.260,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 6.000,00 €, pressupost net, i 1.260,00 € 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.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Manel Crespo Liñan, regidor de governació.
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

9. 2020/39/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (REDACCIÓ PROJECTE TÈCNIC BASSA DE
LAMINACIÓ)
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de redacció del projecte tècnic per l’execució
de les obres de construcció d’una bassa de laminació per minimitzar les inundacions que
provoca l’avinguda del barranc del Pelós al seu pas pel municipi.
2. L’àrea d'urbanisme ha presentat el pressupost de l’enginyer Javier Roig Prades
(47623191N) per l'execució del contracte per un import de 1.750,00 €, IVA exclòs i 367,50 €
d'IVA.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 11:52:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 12:41:08

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 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

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 del servei consistent en la redacció del projecte tècnic per l’
execució de les obres de construcció d’una bassa de laminació per minimitzar les inundacions
que provoca l’avinguda del barranc del Pelós al seu pas pel municipi, amb l’enginyer Javier
Roig Prades, 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: 71356000-8
El termini es fixa en 1 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.750,00 i 367,50 € 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 2.117,50 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.750,00 €, pressupost net, i 367,50 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 151-2270600 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 11:52:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 12:41:08

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, arquitecte tècnic
municipal.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'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 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

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

10. 2020/26/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (SENYALS DE TRÀNSIT C/ LLIBERTAT)
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de senyals de trànsit de prohibit
estacionar al carrer Llibertat.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost de la mercantil Projectes i Instal·lacions d’
Espais Urbans, SL (B55532782) per l'execució del contracte per un import de 696,04 €, IVA
exclòs i 146,17 € 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 11:52:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 12:41:08

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.

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 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei consistent en subministrament de senyals de trànsit
de prohibit estacionar al carrer Llibertat, amb la mercantil Projectes i Instal·lacions d’Espais
Urbans, SL, per tal de garantir la seguretat viària, 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: 34992000-7
El termini es fixa en 1 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 696,04 €, i 146,17 € 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 842,21 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 696,04 €, pressupost net, i 146,17 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532-2100005 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 Manel Crespo Liñan, regidor de governació.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 11:52:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 12:41:08

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 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

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

ALTRES
11. SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL - R. M. C. C.
Votació:
Per unanimitat.

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

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

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 11:52:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 12:41:08

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
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

12. SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL - M. C. A. A.
Votació:
Per unanimitat.

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

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

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

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 11:52:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 12:41:08

13. SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL - N. C. C.
Votació:
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 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

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

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

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

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

14. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT AL LLOGUER - L. I. L. CH.
Votació:
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 11:52:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 12:41:08

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 L. I. L. CH.
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.

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 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

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 L. I. L. CH., 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:
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. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - A. S.
Votació:
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 per atendre les necessitats d'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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 11:52:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 12:41:08

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

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 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social a nom
d'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:
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. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT SERVEIS BÀSICS - V. T. S.
Votació:
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 – ajuts serveis bàsics V. T. 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 11:52:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 12:41:08

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social - ajuts
serveis bàsics V. T. 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.

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 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

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. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT SERVEIS BÀSICS - E. C. T.
Votació:
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 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.

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 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 11:52:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 12:41:08

SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

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

18. SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS - CURSET DE NATACIÓ
Votació:
Per unanimitat.
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. Idoia Ferrando Villalba, en que exposa que
durant el mes de juliol va formalitzar la inscripció al curset de natació corresponent al mes de
juliol del seu fill, abonant l’import de 40,00 €, i que per circumstàncies personals no pot assistirhi, per la qual cosa sol·licita la devolució de l’import corresponent a la inscripció al curset de
natació del mes de juliol del seu fill.
La Junta de Govern Local, un cop comprovada la situació al·legada acorda:
PRIMER. La devolució de 40,00 € corresponents a la inscripció al curset de natació del mes de
juliol del seu fill.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
19. APORTACIÓ ECONÒMICA A LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER
Votació:
Per unanimitat.
Atès que el dia 15 de juliol es va dur a terme el sopar de germanor del bou estofats per al qual
s’havien d’adquirir els tiquets i atenent que la recaptació era per ser donada a l’Associació de la
Lliga contra el càncer de Santa Bàrbara.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica dels diners recaptats per un import de 950,00 € a l’
Associació de la Lliga contra el Càncer de Santa Bàrbara.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de Fons i a la representant del municipi
de l’entitat beneficiària.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 11:52:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/07/2020 a les 12:41:08

20. APROVACIÓ VALS ALS PARTICIPANTS EN ELS ACTES DE LES NO FESTES
Votació:
Per unanimitat.
Aprovat el programa d’actes de les No Festes 2020 per a la realització de difrerents
actes durant els dies 11 a 19 de juliol, i per tal d'afavori la participació ciutadana en els
esmentats actes, la regidoria de festes proposa l'aprovació de 50 vales de 30,00 € cadascun
per a sortejar entre els assitens als diferents actes organitzats.

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 2DD06AAA637E4B119C5788D9E30AA158 i data d'emissió 23/07/2020 a les 13:03:29

La Junta de Govern local acorda:
PRIMER. Aprovar 50 vales de 30,00 € cadascun per a ser sortejats entre els participants en els
actes programats.
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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