Acta Junta de govern
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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 02/07/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 2 de juliol de 2020
Hora d'inici: 13:00
Hora de finalització: 13:40
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 18/06/2020
Per unanimitat

2. APROVACIÓ PLANIFICACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2020-2023
Per unanimitat

Fets
El Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar en sessió de data 8 de maig de 2020, de
convocatòria de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) del quadrienni 2020-2023,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província del dia 18 de maig de 2020.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18

Bases reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM) pel període 2020-23.
Llei 38/52003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el procediment
de concessió de subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 d juliol, el qual s’aprova el Reglament de la Llei de
subvencions.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar el contingut de les Bases d'execució del Pla d'Acció Municipal pel
quadrienni 2020-2023.
SEGON. Concórrer a la convocatòria del Pla d'Acció Municipal que quadrienni 2020-2023 amb
els projectes següents:
- Programa despeses corrents: 39.337,79 €. Anualitat 2020.
- Programa despeses corrents: 39.337,79 €. Anualitat 2021.
- Programa Inversions: Remodelació del carrer de l’Aire i adjacents – Fase 3. Anualitat 2021.
- Programa despeses corrents: 39.337,79 €. Anualitat 2022.
- Programa Inversions: Remodelació del carrer de l’Aire i adjacents – Fase 4. Anualitat 2022.
- Programa despeses corrents: 39.337,79 €. Anualitat 2023.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Antonio Ollés Molías per atorgar els documents
que calgui en ordre a la convocatòria.

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

3. AGUSTÍN MONTSELL MARTÍ - ALTA COMPTADOR D'AIGUA
Per unanimitat

Fets
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Agustín Montasell Martí, amb DNI 46828061S, amb domicili
al carrer Prolongació Castillejos núm. 12, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ PROLONGACIÓ CASTILLEJOS NÚM. 12,
zona qualificada com a urbana.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Atorgar en favor del sol·licitant 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 i connexió a la xarxa de clavegueram, d’acord amb l’informe
emès pel tècnic municipal i que literalment es transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada pel Sr. Agustín Montasell Martí, amb DNI 46828061S, amb
domicili al carrer Prolongació Castillejos núm. 12, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’
UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ Prolongació Castillejos núm. 42, 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.
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.”

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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
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4. CONTRACTACIÓ PERSONAL LABORAL - CONSERGES PISCINES
Per unanimitat

Fets
Vista la proposta efectuada pel Tribunal qualificador de l’oposició convocada per a proveir en
règim laboral temporal de duració determinada, dues places de conserge per a les piscines
municipals, vacant a la plantilla laboral d’aquest Ajuntament.
Atès que les opositores proposades han acreditat estar en possessió de la documentació
fixada a les Bases reguladores de la convocatòria.

Fonaments de dret
Bases de les proves de selecció per cobrir la plaça de conserge de les piscines
municipals

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Nomenar com a personal laboral temporal de duració determinada d’aquest
Ajuntament, per tal de cobrir dues places de conserge per a les piscines municipals, a la Sra.
M. S. T., i a la Sra. N. P. S.
SEGON. Donar trasllat del present acord a les interessades.

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. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA LLAR
D'INFANTS "LES BECEROLES". CURS 2018-2019

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18

Per unanimitat

Fets
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Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona de data 16 de juny de
2020, pel qual s’aprova l’atorgament de subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al
funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació
infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019.
Vista que la quantitat a percebre pel beneficiari és el resultat d’aplicar com a màxim, el mòdul
de 425 euros per cada alumne matriculat o equivalent, que és l’import establert per la
Generalitat de Catalunya, en aplicació de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions
que incideixen en el medi ambient
Atenent que entre les entitats beneficiàries de les subvencions figura l'Ajuntament de Santa
Bàrbara amb un ajut de 27.895,00 € com a titular de la llar d’infants “Les Beceroles”.

Fonaments de dret
Art. del 22 al 27 de la Llei 38/52003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
Art. del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 d juliol, el qual s’aprova el Reglament
de la Llei de subvencions.
Art. 172 que regula la modificació de la Llei 12/2009 (Educació), de la Llei 5/2020, del 29
d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’
impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Base 9 a la 17 de les Bases Generals de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Convocatòria del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants
públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per
al curs 2018-2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la subvenció de 27.895,00 € concedida per la Diputació de Tarragona, dins
el Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de
titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019,
per a la llar d’infants municipal “Les Beceroles”.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Antonio Ollés Molías, per a la signatura de la
documentació necessària per a l'efectivitat dels presents acords.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18

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

6. APROVACIÓ 4A. ADDENDA PER A L'EXERCICI 2020, AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
PER AL PRESTACIÓ DEL SERVEI INFORMÀTIC
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Per unanimitat

Fets
En data 11 d’octubre de 2019, es va aprovar, per Decret de la Presidència 2019- 0000319, la
pròrroga del contracte del servei de suport i assistència dels sistemes informàtics dels
ajuntaments de Godall, Sant Jaume d'Enveja, La Galera, Masdenverge, Freginals, Mas de
Barberans i Santa Bàrbara.
En data 26 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local del Consell Comarcal va aprovar la
tercera addenda per a la prestació del servei d’assistència de sistemes informàtics, per als
períodes següents: des de l’11 d’octubre de 2019 fins el 31 de desembre de 2019 i des de l’1
de gener fins el 10 d’octubre de 2020.
Per tal d’adaptar els terminis dins de l’any natural, la Intervenció d’aquest Consell recomana
tramitar una quarta addenda per al període comprés des de l’11 d’octubre fins el 31 de
desembre de 2020. Així doncs, per a l’anualitat 2021, tramitar un conveni nou adaptat a la
normativa vigent.
En data 28 de maig de 2020, la Gerència d’aquest Consell ha incoat expedient per aprovar la
quarta addenda per al 2020, al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
els ajuntaments de Freginals, la Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Jaume
d'Enveja i Santa Bàrbara, per a la prestació del servei informàtic, per al període comprés entre
l'11 d'octubre i el 31 de desembre.
En data 4 de juny de 2020, s’ha emès Informe tècnic de valoració econòmica per a la prestació
d'assistència del servei informàtic als Ajuntaments, per al període comprés entre l'11 d'octubre i
el 31 de desembre, 82 dies.
En data 5 de juny de 2020, s’ha emès la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat de l’
addenda al conveni.
En data 11 de juny de 2020 s’ha emès informe d’Intervenció sobre l'estabilitat i sostenibilitat
financera, en sentit favorable.
En data 12 de juny de 2020 s’ha emès informe jurídic relatiu a l’adequació a la legalitat de l’
esborrany de conveni entre Consell Comarcal del Montsià i els ajuntaments, en sentit favorable.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18

En data 16 de juny de 2020, el tècnic informàtic ha emès proposta favorable.
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Fonaments de dret
D’acord amb l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’
obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Article 7.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
l’ajuntament Santa Bàrbara, per a la prestació de servei i assistència als sistemes informàtics.
SEGON. Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura del Conveni i per signar tota la
documentació i portar a terme totes les actuacions que siguin necessàries per l’efectivitat del
present acord.
TERCER. Donar trasllat del presenta cord al Consell Comarcal del Montsià 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

INTERVENCIÓ
7. APROVACIÓ DE FACTURES
Per unanimitat

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Vista la relació de factures número 16 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.
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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 16 per un import total de 145.499,16 €
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

URBANISME
CONTRACTES
8. 2020/34/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (REPARACIÓ NETEJAFONS PISCINES)
Per unanimitat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18

Fets
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1. Justificada la necessitat de contractar el servei de reparació de netejafons de les piscines
municipals de Santa Bàrbara.
2. L’àrea de promoció econòmica ha presentat el pressupost de la mercantil R.P&Q., S.L.
(B43527001) per l'execució del contracte per un import de 493,05 €, IVA exclòs i 103,54 €
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 consistent en la reparació de netejafons de les
piscines municipals de Santa Bàrbara, amb R.P&Q, S.L, atesa la necessitat de garantir el
correcte estat de l'aigua de les piscines municipals per a l'estiu 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: 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 493,05 €, i 103,54 € 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.
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9E781A9A279445E284068FC3B998DFC2 i data d'emissió 06/10/2020 a les 10:41:04

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 596,59 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 493,05 €, pressupost net, i 103,54 € 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.
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

9. 2020/35/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (XARANGA SUC D'ANGUILA)
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei consistent en amenitzar per hissar la senyera
amb la "Rondalla de Guardet Lo Cantador" per al dia 10 de setembre de 2020.
2. L’àrea de promoció econòmica ha presentat el pressupost de XARANGA SUC D'ANGUILA
(G43855303) per l'execució del contracte per un import de 600,00 €, IVA exclòs i 126,00 €
d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18
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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 consistent en amenitzar per hissar la senyera amb la
"Rondalla de Guardet lo cantador" per al proper 10 de setembre de 2020, amb la XARANGA
SUC D'ANGUILA, atesa la necessitat de gaudir de les festes populars, 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: 92340000-6
El contracte s'executarà el dia 10 de setembre de 2020.
El preu del contracte es fixa en 600,00 €, i 126,00 € 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 726,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 600,00 €, pressupost net, i 126,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2269904 del pressupost vigent, i, si

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18

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 Ma Elena Estarlich Arasa, regidora de
participació ciutadana.

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 9E781A9A279445E284068FC3B998DFC2 i data d'emissió 06/10/2020 a les 10:41:04

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

10. 2020/36/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (EQUIPS SONORITZACIÓ JOTES)
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei consistent en la sonorització de l’espectacle
de Jotes per al dia 10 de setembre de 2020 a la Plaça de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
2. L’àrea de promoció econòmica ha presentat el pressupost de la mercantil Plataforma-pro,
SCP (J62386057) per l'execució del contracte per un import de 590,00 €, IVA exclòs i 123,90 €
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 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18

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 9E781A9A279445E284068FC3B998DFC2 i data d'emissió 06/10/2020 a les 10:41:04

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de servei consistent en la sonorització de l’espectacle de Jotes
per al dia 10 de setembre de 2020 a la Plaça de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb
Plataforma-pro, SCP, atesa la necessitat de gaudir de les festes populars, 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: 32321200-1
El contracte s’executarà el dia 10 de setembre de 2020.
El preu del contracte es fixa en 590,00 €, i 123,90 € 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 713,90 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 590,00 €, pressupost net, i 123,90 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2269904 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 Guillem Gaya Sol.
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 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18

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

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 9E781A9A279445E284068FC3B998DFC2 i data d'emissió 06/10/2020 a les 10:41:04

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. 2020/25/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (BARRES BANDEROLES)
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de barres de redó massís amb inox
per a les banderoles de les Festes Majors de Santa Bàrbara.
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 602,50 €, IVA exclòs i 126,53 €
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18

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 9E781A9A279445E284068FC3B998DFC2 i data d'emissió 06/10/2020 a les 10:41:04

PRIMER. Executar el contracte de subministrament de barres de redó massís amb inox per a
les banderoles de les Festes Majors de Santa Bàrbara, amb Josep Pla Arasa, atesa la
necessitat de subjectar adequadament les banderoles esmentades, 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: 44331000-9
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 602,50 €, i 126,53 € 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 729,03 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 602,50 €, pressupost net, i 126,53 € 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18

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

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 9E781A9A279445E284068FC3B998DFC2 i data d'emissió 06/10/2020 a les 10:41:04

12. SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIÓ - J. M. T.
Per unanaimitat

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 J. M. T.

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 J. M. T.
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 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18

13. JOAQUÍN TAFALLA ANDREU - SOL·LICITUD PERMÍS UTILITZACIÓ ESPAI PÚBLIC
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 9E781A9A279445E284068FC3B998DFC2 i data d'emissió 06/10/2020 a les 10:41:04

Vist l’escrit presentat pel Sr. Joaquin Tafalla Andreu en el que exposa que com anys anteriors
té previst realitzar el Campus d’estiu de música a les piscines municipals, per la qual cosa
sol·licita autorització per utilitzar la zona d’esbarjo de les piscines municipals, els dimarts i els
dijous de 20.00 a 21.00 hores a partir del dia 9 de juliol i fins el tancament d eles piscines
municipals.
La Junta de Govern Local aprova.
PRIMER. Concedir permís per a la utilització de la zona d’esbarjo de les piscines municipals
durant el període sol·licitat, per a la realització del Campus d’estiu de música.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
14. APROVACIÓ PROGRAMA D’ACTES “NO FESTES 2020!!!”
Per unanimitat.
Vist el programa d’actes “No Festes 2020!!!” confeccionat per la Regidoria de Festes, per a la
realització de diferents actes durant els dies 10 al 19 de juliol de 2020.
Els membres de la Junta de Govern Local l'aproven.
15. PADRONS TAXES I PREUS PÚBLICS
Per unanimitat
La Sra. Secretària informa als membres de la Junta de Govern Local que el departament de de
taxes i preus públics, ha tancat els Padrons següents:
Padró corresponent a les taxes per recollida de brossa domiciliària i clavegueram 2020,
ascendeix a un import total de 336.434,59 €.
Padró corresponent a la taxa per conservació del cementiri Municipal 2020, ascendeix a un
import total de 20.816,00 €.
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 10:48:49 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 08/07/2020 a les 11:03:18

