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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 17/09/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 17 de setembre de 2020
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:55
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 03/09/2020
Votació:
Per unanimitat

2. RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL - EXP. 01/2020
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Gabriela Sandache,
derivada pels danys soferts en el vehicle de la seva propietat marca SEAT LEON SPORT 1.9
TDI 150 matrícula 1470FNM, suposadament com a conseqüència d’haver donat un cop als
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baixos del vehicle esmentat, degut a l’existència d’un desnivell entre el carrer Pagesia i la
cruïlla amb el carrer Aire com a conseqüència de la realització de les obres de “Remodelació
del carrer Aire – 2a fase”.
En data 10 de setembre de 2020 la Secretària acctal., ha emès informe.
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Per Decret d’Alcaldia de data 10 de setembre de 2020 s’admet a tràmit la reclamació
patrimonial presentada per la Sra. Gabriela Sandache i es nomena Instructora i Secretària de l’
expedient administratiu.
En data 10 de setembre de 2020 la Instructora de l’expedient dicta provisió d’admissió
de proves.
La responsabilitat de l’Administració sorgeix quan l’obstacle generador dels danys supera el
límit normal d’atenció exigible al conductor. En aquest sentit, com es desprèn de les proves
practicades, que la manca de senyalització de les obres que es duien a terme al carrer Aire a l’
alçada del carrer Pagesia d’aquest municipi, de manera que encara que la conductora hagués
prestat la mínima atenció no podria haver-lo evitat.
Ha quedat clar que els danys que es demana reparar amb el procediment de responsabilitat
patrimonial, ha estat causa directa del normal o anormal funcionament dels serveis públics, per
la qual cosa es dona el nexe de causalitat absolutament necessari per l’existència de la
responsabilitat patrimonial.

Fonaments de dret
L’article 145 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú diu que: “Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les
administracions públiques corresponents, de tota lesió que sofreixin en qualsevol dels seus
béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics.
D'acord amb allò que disposa el RD 429/199 de 26 de març, correspon a l'interessat provar els
danys al·legats i la forma en què es produïren (el nexe de causalitat) i únicament en cas de
força major o intervenció de tercers correspon a l'Administració acreditar aquesta
circumstància, a l’haver-se acreditat la relació de causalitat entre els danys soferts i el
funcionament del servei públic i haver-se evaluat econòmicament el dany.
Article 53.1 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. Gabriela
Sandache pels danys soferts en el vehicle de la seva propietat marca SEAT LEON SPORT 1.9
TDI 150 matrícula 1470FNM, suposadament com a conseqüència d’haver donat un cop als
baixos del vehicle esmentat, degut a l’existència d’un desnivell entre el carrer Pagesia i la
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cruïlla amb el carrer Aire com a conseqüència de la realització de les obres de “Remodelació
del carrer Aire – 2a fase”, per quan es donen les causes que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic, aprovant el pagament a la reclamant de 175,84
euros.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la recurrent i a intervenció de fons.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L'OBRA "REMODELACIÓ DEL C/ INDÚSTRIA
(ENTRE EL C/ AIRE I LA PL. ALCALDE CID I CID)"
Votació:
Per unanimitat.

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 1 de l’obra "Remodelació del c/ Indústria
(entre el c/ Aire i la Pl. Alcalde Cid i Cid)", per un import de cinc mil vuit-cents-set euros amb
setze cèntims (.807,16 €).
El director de l’obra ha fet les comprovacions necessàries i ha emès informe favorable.

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 29 del Plec de clàusules administratives particulars que han regit el contracte
de l’obra “Remodelació del c/ Indústria (entre el c/ Aire i la Pl. Alcalde Cid i Cid)”.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació del c/ Indústria (entre el c/ Aire i
la Pl. Alcalde Cid i Cid)”, per un import de 5.807,16€.
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SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil VENT I SOL
2010, SL.

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

4. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
(PERIDOMÈSTICS) 2019
Votació:
Per unanimitat.

Fets
L’ajuntament se Santa Bàrbara va presentar sol·licitud demanant una subvenció per actuacions
de protecció de la salut pública (peridomèstics) 2019, d'acord amb la convocatòria publicada en
el BOPT de data 1 d’abril de 2019.
S’ha emès informe favorable de la Unitat gestora, el qual s’ha incorporat a l’expedient electrònic
número 8004330008-2019-0001723, sobre l'adequada justificació de les activitats, com el
compliment de la finalitat que va determinar la seva concessió, i sobre la correcció dels
justificants, i treballs executats, que han estat revisats i que s’adeqüen als requisits establerts a
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms i a la convocatòria.
Acceptar la documentació justificativa presentada, d’acord amb la convocatòria de subvencions
per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats
de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control
de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d’arrossars i zones humides al
voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l’Ebre i la vespa asiàtica, per a l’any 2019, i
d'acord amb les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.

Fonaments de dret
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De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona, la subvenció concedida s’ha de reduir proporcionalment en el supòsit que
quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la
seva concessió. En qualsevol cas s’ha de mantenir el percentatge de la subvenció
concedida.
Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regula la comprovació i pagament de les subvencions.
Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions, que regulen la
comprovació i pagament de les subvencions.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases generals d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona vigents.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per Decret de la Presidència de la Diputació de
Tarragona de data 16 de maig de 2020, pel concepte següent:
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte subvenció: Peridomèstics
Data Acord concessió: 01-10-2019
Aplicació Pressupostària: 2020-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible: 7.190,30 euros
Pressupost Mínim a Executar: 4.616,89 euros
Import concedit: 4.386,05 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Import a pagar: 4.386,05 euros
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat atorgat.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció.

Règim de recursos:
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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5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA
MITJANÇANT ELS SERVEIS TERRITORIALS DE CULTURA A LES TERRES DE L’EBRE I L’
AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
Votació:
Per unanimitat.
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Fets
El Departament de Cultura té interès a col·laborar amb l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a l’
organització del XXIX Concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara i del XXIX Concurs
literari Rogelio Farnós, en la mesura que aquesta activitat s’emmarca en les competències
atribuïdes per a la promoció i dinamització de la creació literària i la llengua catalana.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara té interès a col·laborar amb el Departament de Cultura per a l’
organització del XXIX Concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara i del XXIX Concurs
literari Rogelio Farnós.
Amb la finalitat d'establir els termes d'aquesta col·laboració, ambdues parts estan interessades
a subscriure un conveni l'objecte del qual és regular la col·laboració entre el Departament de
Cultura, a través dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre i l'Ajuntament de
Santa Bàrbara per a l'organització del XXIX concurs Literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara i
del XXIX Concurs LIterari Rogelio Farnós.

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 Departament de Cultura mitjançant els
serveis territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura del conveni esmentat.
TERCER. Comunicar aquest acord als serveis territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre.

Règim de recursos:
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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. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENTD DE SANTA BÀRBARA I LA
FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA PER LA IMPLEMENATCIÓ DEL PROJECTE
FUTBOLNET-2020
Votació:
Per unanimitat.

Fets
L’Ajuntament de Santa Bàrbara està interessat en el desenvolupament i posada en
funcionament del “Projecte FutbolNet” en l'àmbit del seu terme municipal que la Fundació FCB
promou. La seva iniciativa d'interès obeeix al fet d'utilitzar l'eina de l'esport en àmbits socials del
municipi més desfavorits amb el propòsit de fomentar la cohesió i la vertebració local.
La FUNDACIÓ FCB és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitats principals
promoure un model social emblemàtic a través del desenvolupament d’accions solidàries,
socials, culturals i formatives -pròpies i en col·laboració- que permeten la consolidació del
compromís social del FUTBOL CLUB BARCELONA com a “Més que un club” a Catalunya, a
Espanya i al món. Als efectes anteriors i sobre la base de l’experiència adquirida en el camp de
l’esport i els valors, desenvolupa programes d’actuació que promouen la integració social dels
infants i adolescents que es troben en situació d’alta vulnerabilitat, a través de programes d’
actuació que promouen la integració social dels infants i adolescents que es roben en situació d’
alta vulnerabilitat, a través de programes i projectes que utilitzen l’esport com a eix vertebrador
per a treballar principalment en les regions i comarques més desfavorides de la nostra societat.
Atenent que el “Projecte FutbolNet”, liderat per la FUNDACIÓ FCB, pretén desenvolupar
experiències de desenvolupament humà i social en barris de ciutats catalanes, identificats com
a prioritaris per a la intervenció social i comunitària.
Atès que és voluntat de les parts establir una fórmula estable de col·laboració pel
desenvolupament del projecte FutbolNet.
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a signar entre l’ajuntament de Santa Bàrbara i la
Fundació Futbol Club Barcelona, per a la implementació del projecte FutbolNet en aquest
municipi.

Fonaments de dret
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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.
Decret 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Text únic de la Llei de l’
esport.
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb la Fundació Futbol Club
Barcelona i aquest Ajuntament, per a la implementació del projecte FutbolNet en aquest
municipi.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Antonio Ollés Molías 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
7. APROVACIÓ DE FACTURES
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 21 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 21 per un import total de 181.793,22€
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

8. APROVACIÓ COMPENSACIÓ DE DEUTE AMB LA MERCANTIL GASCAR TRADE, SL
Votació:
Per unanimitat.

Fets
La mercantil Gascar Trade, SL, té pendent de pagament a l’Ajuntament de Santa Bàrbara, els
conceptes següents:
Taxa instal·lació cartell indicador, per un import de 100,00 €.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

El deute tributari anterior ha estat degudament liquidat i notificat, essent ferm l’acte
administratiu, i per tant el deute executiu.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara té pendent de pagament a la mercantil Gascar Trade, SL, els
conceptes següents:
Factura H-1011/19 de data 23/09/2019, per un import de 28,50 €.

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

Fonaments de dret
Articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació aprovat per RD 1684/1990,
de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb la mercantil
Gascar Trade, SL, per la quantitat equivalent del deute mantingut per la mercantil Gascar
Trade, SL, amb la hisenda municipal, per un import de 100,00 € restant un crèdit a favor de l’
Ajuntament de Santa Bàrbara de 71,50 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la mercantil Gascar Trade, SL 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. APROVACIÓ COMPENSACIÓ DE DEUTE AMB LA SOREA, SA
Votació:
Per unanimitat.

Fets
La mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SL, té pendent de
pagament a l’Ajuntament de Santa Bàrbara, els conceptes següents:
Liquidació explotació servei d’aigua 2017, per un import de 4.337,55 €.
Liquidació explotació servei d’aigua 2018, per un import de 17.188,36 €.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

El deute tributari anterior ha estat degudament liquidat i notificat, essent ferm l’acte
administratiu, i per tant el deute executiu.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara té pendent de pagament a la mercantil SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, SL, els conceptes següents:

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

Factura número
1911002268 de data 03/12/2019, per un import de 7.485,42 €.
Factura número 13272019A100009377 de data 31/12/2019, per un import de 1.653,50 €.
Factura número 13272019A100002283 de data 02/04/2020, per un import de 1.235,94 €.

Fonaments de dret
Articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació aprovat per RD 1684/1990,
de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb la mercantil
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SL, per la quantitat equivalent del
deute mantingut per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SL,
amb la hisenda municipal, per un import de 21525,91 € restant un crèdit a favor de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara de 11.151,05 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la mercantil SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SL, 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

URBANISME
10. APROVACIÓ PRÈVIA LLICÈNCIES EN SNU - ECOMPOST DE L'EBRE, SL
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vist l’expedient incoat a petició de la mercantil ECOMPOST DE L’EBRE, SL, per realitzar en sòl
no urbanitzable l’actuació següent: instal·lació d’una planta de compostatge i gestió de residus

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

provinents d’explotacions ramaderes, a emplaçar en el polígon 1 parcel·les 114, 119, 120 I 122
(carretera T-1025 pk 4,29) del terme municipal de Santa Bàrbara, segons projecte tècnic
redactat per l'Enginyer Tècnic Agrícola en Indústries Agràries i Alimentàries Antón Rebés
Rodríguez.

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

Atenent que s’ha donat trasllat de l’expedient als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, concretament a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Departament d’
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i a l'Institut Cartogràfic
de Catalunya.
Atenent que dels organismes abans esmentats només ha emès el seu informe, el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el termini d'un mes que els hi atorga l'article 52.3
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, de manera que transcorregut aquest termini es pot continuar amb la
tramitació del procediment.
Atès que la sol·licitud abans esmentada ha estat exposada al públic per un termini de vint dies
sense que contra la mateixa s’hagin presentat cap mena d’al·legació o reclamació, i havent
publicat un anunci complementari pel termini de deu dies, per donar compliment al que disposa
l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística.

Fonaments de dret
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. L’aprovació prèvia del projecte per a l’obtenció de llicència municipal d’obres per
realitzar, en sòl no urbanitzable l’actuació següent: instal·lació d’una planta de compostatge i
gestió de residus provinents d’explotacions ramaderes, a emplaçar al polígon 1 parcel·les 114,
119, 120 I 122 (carretera T-1025 pk 4,29) d’aquest terme municipal.
SEGON. Donar trasllat de l’acord adoptat als Serveis Territorials d’Urbanisme a les Terres de l’
Ebre.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

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. DEVOLUCIÓ DIPÒSIT FINS A FINAL D'OBRA - EXP. 2019/84

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

Votació:
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant sol·licitud de llicència d'obres menors de data 12 de novembre de 2019, el Sr. Ivan
Albiol Lucía, va sol·licitar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en
la reforma del bany i canvi de mosaic del terra a l’edifici situat al carrer Constitució, 54.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 15 de setembre 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 2019/84.
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

12. DEVOLUIÓ DIPÒSIT FINS A FINAL D'OBRA - EXP. 2020/28
Votació:
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 20 d'abril de 2020, el Sr. Damián Balagué
Lleixà, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en
reformes interiors habitatge a l’edifici situat al carrer Constitució, 10.

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 17 de setembre 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
2020/28.
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

13. DEVOLUCIÓ DIPÒSIT FINS A FINAL D'OBRA - EXP. 2020/30
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 28 d'abril de 2020, la Sra. Rebeca Estrada Pla,
va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en
construccio terrassa i barbacoa a l’edifici situat al carrer Gepseria, 5.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 16 de setembre de 2020, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

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
2020/30.

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

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
14. 2020/31/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (BANQUETES VESTIDORS POLIESPORTIU)
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament i col·locació de banquetes per als
vestidors del poliesportiu municipal de Santa Bàrbara.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost del Sr. Juan José Rodríguez Minez
(40913209G) per l'execució del contracte per un import de 1.840,00 €, IVA exclòs i 386,40 €
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament consistent en l'adquisició i col·locació de
banquetes per als vestidors del futbol i del pàdel ubicats poliesportiu municipal de l'Ajuntament
de Santa Bàrbara, amb Juan José Rodríguez Minez, 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: 39113600-3
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 1.840,00 € i 386,40 € 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 2.226,20 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.840,00 €, pressupost net, i 386,40 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

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.

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

15. 2020/32/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (AMPLIACIÓ WIFI SERVEIS SOCIALS, LLAR
D'INFANTS I LA PLANA RÀDIO)
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament i instal·lació de la xarxa wifi per als
Serveis Socials, la Llar d'Infants "Les Beceroles" i l'emissora municipal La Plana Ràdio.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost de la mercantil ePorts Ample de Banda i
Internet, S.L. (B55688410) per l'execució del contracte per un import de 2.038,85 €, IVA
exclòs i 353,85 € 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 la instal·lació i ampliació de
la xarxa wifi per a la zona de Serveis Socials, la Llar d'Infants "Les Beceroles" i l'emissora

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

municipal, amb ePorts Ample de Banda i Internet, 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: 32424000-1
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.685,00 i 353,85 € 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 2.038,85€, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.685,00 €, pressupost net, i 353,85 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231-2120003, 323-212005 33422660900 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.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

16. 2020/08/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ARRANJAMENT DIVERSOS CAMINS)

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra per a la reparació de diversos camins municipals
de Santa Bàrbara afectats pels aiguats d'octubre de l'any 2018.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost de la mercantil Construcciones 3 G. S. A.
(A43025766) per l'execució del contracte per un import de 36.962,10 €, IVA exclòs i
7.762,04 € 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 l'obra consistent en la reparació de diversos camins
municipals de Sant Bàrbara afectats pels aiguats d'octubre de 2018, concretament el Camí de
Pelós, Camí de la Fita, Camí de Mitanplana, Camí del Barranc de Lledó-Trulls, Camí Sant
Francesc, Camí Vell de la Galera, Camí Molí Cid, Camí de les Quatre Portes, Camí del
Barranquet de Llasat i Camí de Lledó, amb la mercantil Construccions 3 G. S. A., 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:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 454-2100006
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 36.962,10 € i 7.762,04 € 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 44.724,14 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 36.962,10 €, pressupost net, i 7.762,04 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454-2100006 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Víctor Moreso Franch, arquitecte tècnic
municipal.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

17. 2020/09/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (PAVIMENTACIÓ CAMINS BARRANC)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de pavimentació de trams dels camins afectats
per les pluges del temporal "Glòria" del gener de 2020.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost de la mercantil Obres Públiques
Amposta, S.L. (B43457365) per l'execució del contracte per un import de 23.690,68 €, IVA
exclòs i 4.975,04 € 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 l'obra consistent en la pavimentació de trams dels camins
afectats per les pluges del temporal "Glòria" del gener de 2020, concretament del Camí
creuament St. Francesc en Molí de Vallès, Camí Barranquet de Llasat i Camí Accés a la
depuradora, amb la mercantil Obres Públiques Amposta, 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: 45233160-8
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 23.690,68 i 4.975,04 € 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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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

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 28.665,72 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 23.690,68 €, pressupost net, i 4.975,04 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454-6190004 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Víctor Moreso Franch, arquitecte tècnic
municipal.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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
18. ABONAMENT IVTM- VEHICLE 9863HTM
Votació:
Per unanimitat.
Atès que l'Ajuntament de Santa Bàrbara va adquirir el vehicle matrícula 9863HTM , a la
mercantil AUTOMOTIVE SERVICES 2014, SL, el passat di9a 27 de desembre de 20019, atès

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:48:26 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2020 a les 12:52:08

que no va haver tenps suficient per a poder finalitzar el canvi de nom a Transit, per la qual cosa
aquest exercici 2020 l'impost de Vehicles de Tracció Mecànica encara ha estat liquidat a nom
de la mercantil transmitent.
A la Junta de Govern Local es proposa l'adopció dels següents acords:

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 A3AEDF65867A406CA37A2C7202CAE6C7 i data d'emissió 02/10/2020 a les 10:18:25

PRIMER. Aprovar el pagament de 22,49 € en concepte d'IVTM 2020 a la
mercantil AUTOMOTIVE SERVICES 2014, SL, al correspondre el seu pagament aquest
Ajuntament.
SEGON. doanr trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil AUTOMOTIVE
SERVICES 2014, SL.
19. SOL·LICITUD PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT SERVEIS BÀSICS - L. C. N.
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 L. C. N.
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha emès per
informe favorable sobre la sol·licitud presentada, i que consta a l’expedient com Annex I.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social - ajuts
serveis bàsics L. C. N., 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:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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20. PEDRO COLOM ANDREO - SOL·LICITUD EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
Votació:
Per unanimitat.
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Fets
Vista la petició presentada pel Sr. Pedro Colom Andreo en la que sol·licita no l’hi sigui liquidat l’
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent
a la transmissió de la següent finca:
Urbana situada al carrer Sant Rafael núm. 26, baixos B (Ref. Cadastral.
8404404BF8180C0004PR).
Per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït
un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.

Fonaments de dret
Atès que en data 17 de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictat sentència per
la qual determina que no es pot exigir l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana quan no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’
adquisició de l’immoble (SSTC 26/2017, FJ 7; i 37/2017, FJ 5). I en conseqüència
declara nuls les articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 març.
Llei General Tributària.
Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys Urbans.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la finca
urbana següent: Urbana situada al carrer Sant Rafael núm. 26, baixos B (Ref. Cadastral.
8404404BF8180C0004PR), per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una
venda en la que no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’
immoble.
SEGON. Donar trasllat al peticionari i al departament de Plusvàlues.

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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21. APORTACIÓ ECONÒMICA SONORITZACIÓ ACTES
Votació:
Per unanimitat.
Atès que durant s’ha realitzat el cap de setmana del 28 al 31 d'agost i com a cloenda del
Campus d'estiu "La Plana de Música" i el lliurament dels diplomes als participants en el curset
d natació,va ser necessària la sonorització dels dos actes.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 75,00 € al Sr, Àlvar Aixendri Martí per
la col·laboració en la sonorització dels actes abans esmentats.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i al beneficiari.
22. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CALENDARI DE FIRES ANY 2021
Votació:
Per unanimitat.
Vist l’escrit presentat per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el que proposa el calendari de fires de
Catalunya 2021.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la proposta de calendari de fires presentat per a l’any 2021:

Dies 26 a 28 de novembre de 2021.

SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Comerç del Departament d’
Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

La Secretària acctal.

L'Alcalde
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Isabel Verge Caballé
Antonio Ollés Molías
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