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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 03/09/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Yolanda Valldeperez Castells
Dia: 3 de setembre de 2020
Hora d'inici: 12:00
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. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL 13/08/2020
Votació:
Per unanimitat.

2. CARLOS SAEZ ARIZA - ALTA COMPTADOR D'AIGUA
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Carlos Saez Ariza, amb DNI 46747705K amb domicili al Carrer
La Sènia núm. 6-8, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per
a l’immoble situat al CARRER LA SÈNIA NÚM. 6-8, 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:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 14/09/2020 a les 08:41:20 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/09/2020 a les 10:40:34

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 de la sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa SOREA 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 per Carlos Saez Ariza, amb DNI 46747705K amb domicili al
Carrer La Sènia núm. 6-8, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’
AIGUA per a l’immoble situat al Carrer La Sènia núm. 6-8, 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.”
La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudicis a tercers i dins de les
limitacions i condicionaments del Reglament Municipal d’aigües.
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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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3. AMADOR NAVARRO CORNELLES - ALTA COMPTADOR D'AIGUA
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Amador Navarro Cornelles, amb DNI 77788256W amb domicili
al Carrer Major núm. 68, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’ UN COMPTADOR D’
AIGUA per a l’immoble situat al CARRER MAJOR NÚM. 68, 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.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local

En conseqüència, S'ACORDA:
Atorgar en favor de la sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa SOREA 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 per Amador Navarro Cornelles, amb DNI 77788256W amb
domicili al Carrer Major núm. 68, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR
D’AIGUA per a l’immoble situat al Carrer Major núm. 68, 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.
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En el compliment d’aquests requisits es possible la concessió de l’autorització sol·licitada.
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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.”
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

INTERVENCIÓ
4. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE LES OBRES "REMODELACIÓ DEL CARRER DE
L'AIRE - 2A FASE"
Votació:
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 14/09/2020 a les 08:41:20 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/09/2020 a les 10:40:34

La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 4 de l’obra “Remodelació del carrer de l’
Aire - 2a Fase”, per un import de quaranta-un mil dos-cents noranta-vuit euros amb deu
cèntims (41.298,10 €). 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. 4 de l’obra “Remodelació del carrer de l’ Aire - 2a Fase”,
per un import de 41.298,10 €.
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

URBANISME
5. RODRÍGUEZ BORJA, LLUÍS - SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ D'OBRES
MAJORS EXP. 11/2020
Votació:
Per unanimitat.

Fets
El Sr. Lluís Rodríguez Borja, ha sol·licitat llicència de legalització municipal d’obres majors de
reforma interior de l'habitatge unifamiliar situat al carrer Enric Bayerri, núm. 15.
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El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 26 d'agost de 2020, informe tècnic
FAVORABLE sobre la concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.
La Secretària en funcions, Yolanda Valldeperez Castells, ha emès en data 27 d'agost de 2020,
informe jurídic FAVORABLE sobre la concessió de la llicència sol·licitada, que restarà
incorporat com a motivació del present acord.
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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 de legalització d’obres sol·licitada, expedient
d'obra major número 2020/11.
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

6. DEVOLUCIÓ DIPÒSIT FINS A FINAL D'OBRA EXP. 2020/40
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 22 de juny de 2020, el Sr. Miguel Sangüesa
Campos, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en
la reforma d'una façana mitgera a l’edifici situat al carrer Llibertat, núm. 30.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 31 d'agost de 2020, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

Fonaments de dret
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Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució del dipòsit fins a final d'obra de l’expedient d'obra menor número
2020/40.

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 820692B314BE4C13A0AC03000C1E6DF2 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:22:12

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

7. DEVOLUCIÓ DIPÒSIT FINS A FINAL D'OBRA EXP. 2020/38
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 16 de juny de 2020, la Sra. Maria Cinta Accensi
Homedes, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en
reformes interiors d'habitage situat al carrer Passeig de les Escoles, núm. 36 A, 1a, 4.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 31 d'agost de 2020, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució del dipòsit fins a final d'obra de l’expedient d'obra menor número
2020/38.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.
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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

8. DEVOLUCIÓ DIPÒSIT FINS A FINAL D'OBRA EXP. 2020/26
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Votació:
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 30 d'abril de 2020, el Sr. Francisco Javier Arasa
Ferré, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en
doblar coberta teulada amb xapa sense modificació de l'estructura a l’edifici situat al carrer
Constitució, núm. 37.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 31 d'agost de 2020, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució del dipòsit fins a final d'obra de l’expedient d'obra menor número
2020/26.
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

9. DEVOLUCIÓ FIANCES D'OBRES EXP. 2018/45
Votació:
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Fets
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Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 12 de juny de 2018, es va
concedir a la Sra. Eulàlia Muria Subirats, llicència municipal d’obres majors per ampliació
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al Carrer Bruch, núm 2.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 31 d'agost de 2020, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra major número 2018/45.
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
10. 2020/27/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ACCESORIS LLAR D'INFANTS)
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'acessoris per a la Llar d'Infants
"Les Beceroles".
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost de la Sra. Angeles Gallego Gisbert
(40918548F) per l'execució del contracte per un import de 530,52 €, IVA exclòs i 141,03 €
d'IVA.
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3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.
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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 del subministrament consistent en l'obtenció d'accessoris per a
la Llar d'Infants "Les Beceroles", amb la Sra. Angeles Gallego Gisbert, 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 15 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 530,52 € i 141,03 € 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 671,55 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 530,52 €, pressupost net, i 141,03 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 323-2120005 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 14/09/2020 a les 08:41:20 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/09/2020 a les 10:40:34

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 Maria Elena Estarlich Arasa, Regidora
d'ensenyament.
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 820692B314BE4C13A0AC03000C1E6DF2 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:22:12

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

11. 2020/28/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (BOSSES SERVEIS SOCIALS)
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de bosses de cotó i altres unitats
tèxtils per a Serveis Socials.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost de la Sra. Laia Martí Lleixà (47859160R)
per l'execució del contracte per un import de 848,40 €, IVA exclòs i 178,16 € 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 14/09/2020 a les 08:41:20 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/09/2020 a les 10:40:34

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 820692B314BE4C13A0AC03000C1E6DF2 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:22:12

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'adquisició d'unes bosses de
cotó i altres unitats tèxtils per a Serveis socials, amb la Sra. Laia Martí Lleixà, vist que no s'han
vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha
subscrit altres contractes menors, que individual o conjuntament superin els llindars del
contracte menor dins del present exercici pressupostari de conformitat amb les següents
condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 18936000-9
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 848,40 i 178,16 € 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 1.026,56 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 848,40 €, pressupost net, i 178,16 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231-2269906 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 de
Serveis socials.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 14/09/2020 a les 08:41:20 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/09/2020 a les 10:40:34

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 820692B314BE4C13A0AC03000C1E6DF2 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:22:12

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

12. 2020/40/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CANAL TERRES DE L'EBRE)
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cobertura informativa al Canal Terres de
l'Ebre per tal de donar difusió a les diferents activitats que s'organitzen des de l'Ajuntament.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost de la mercantil Ebre Digital, S.L.
(B55606925) per l'execució del contracte per un import de 4.800,00 €, IVA exclòs i 1.008,00 €
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 14/09/2020 a les 08:41:20 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/09/2020 a les 10:40:34

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 820692B314BE4C13A0AC03000C1E6DF2 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:22:12

PRIMER. Executar el contracte de servei consistent en proporcionar cobertura informativa per
donar difusió a les diferents activitats que s'organitzen des de l'Ajuntament, amb Ebre Digital, S.
L., 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: 79340000-6
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 4.800,00 i 1.008,00 € 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 5.808,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 4.800,00 €, pressupost net, i 1.008,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2260201 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, l'Alcalde i Regidor de
mitjans de comunicació.
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:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 14/09/2020 a les 08:41:20 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/09/2020 a les 10:40:34

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 820692B314BE4C13A0AC03000C1E6DF2 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:22:12

13. 2020/30/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PORTA ESCOLA JAUME BALMES)
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament i col·locació d'una porta a l'Escola
Jaume Balmes de Santa Bàrbara.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost de la mercantil Aluminis Vicent Martínez,
S.L. (B43493675) per l'execució del contracte per un import de 1.292,56 €, IVA exclòs i
271,44 € 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'adquisició i col·locació d'una
porta per a l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara, amb la mercantil Aluminis Vicent
Martínez, S.L., 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 44221000-5
El termini es fixa en 15 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.292,56 i 271,44 € 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 1.564,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.292,56 €, pressupost net, i 271,44 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 323-2120004 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 M. Elena Estarlich Arasa, regidora
d'ensenyament.
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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14. 2020/29/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PONT DE LLUM VEHICLE VIGILANT)
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 820692B314BE4C13A0AC03000C1E6DF2 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:22:12

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'un pont de llum amb megafonia
per al vehicle del vigilant municipal.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost del Sr. Juan José Tàrrega Colomé
(40929798X) per l'execució del contracte per un import de 1.232,84 €, IVA exclòs i 258,90 €
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
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 subministrament consistent en l'adquisió d'un pont de llum
amb megafonia per al vehicle del vigilant municipal, amb el Sr. Juan José Tàrrega Colomé, 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: 31521310-0
El termini es fixa en 15 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.232,84 i 258,90 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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 1.491,74 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.232,84 €, pressupost net, i 258,90 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920-2140000 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

ALTRES
15. APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DELS ACTES DE LA DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA A SANTA BÀRBARA
Votació:
Per unanimitat.
Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 14/09/2020 a les 08:41:20 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/09/2020 a les 10:40:34

Vist el programa d’actes de la Diada Nacional de Catalunya a Santa Bàrbara, a celebrar el
propers dies 10 i 11 de setembre de 2020, presentat per M. Elena Estarlich Arasa, Regidoria de
Participació ciutadana.
Fonaments de dret

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 820692B314BE4C13A0AC03000C1E6DF2 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:22:12

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.

En conseqüència, es PROPOSA:
L’aprovació de la programació dels actes per a la Diada Nacional de Catalunya a Santa
Bàrbara, a celebrar per als dies 10 i 11 de setembre de 2020.

Secretaria en funcions

Alcalde President

Yolanda Valldeperez Castells

Antonio Ollés Molías
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