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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 15/10/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 15 d'octubre de 2020
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:50
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 01/10/2020
Votació
Per unanimitat

2. APROVACIO DE L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ CONTRACTE DE
COPRODUCCIÓ RADIOFÒNICA ENTRE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL I L’
AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA.
Votació
Per unanimitat

Fets
L’Ajuntament de Santa Bàrbara – La Plana ràdio (la RÀDIO) i la Xarxa Audiovisual Local, SL
van subscriure, en data 1 de gener de 2020, un contracte de coproducció audiovisual d’un
programa radiofònic anomenat “AL DIA, TERRES DE L’EBRE”.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 13:18:31 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 15:17:38

És voluntat de les parts modificar les condicions del mencionat contracte, atès que s’ha
constatat la necessitat de prorrogar la temporada d’emissió fins al 31 de desembre de 2020.
Les parts, posades convenientment d’acord, intestades en formalitzar una addenda al contracte
de coproducció audiovisual.
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Fonaments de dret
Articles 47 a 53 i 151 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector Públic
Article 86 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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.
Articles 303 a 311 i 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració contracte de coproducció radiofònica d’
un programa anomenat “al dia, Terres de l’Ebre” entre la xarxa audiovisual local, SL i l’
Ajuntament de Santa Bàrbara.
SEGON. Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura del Conveni i per dur a terme el que
calgui per donar compliment a l’acord.
TERCER. Donar trasllat del presenta acord a la Xarxa Audiovisula Local, 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

3. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA I EL CONSELL
COMARCAL DEL MONTSIÀ EL QUAL S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS I
COMPROMISOS APLICABLES A LES SUBVENCIONS PREVISTES AMB CARÀCTER
NOMINATIU EN EL PRESSUPOST COMARCAL PER A L’EXERCICI 2020
Votació
Per unanimitat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 13:18:31 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 15:17:38

Fets
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Vist que en el Pressupost Comarcal de 2020, aprovat per acord plenari de data 6 de maig de
2020 i d’acord amb l’acord plenari, de data 6 de maig de 2020, en el que es contemplen les
subvencions nominatives per a l’exercici vigent.
En data 30 de juny de 2020, l’ajuntament de Santa Bàrbara ha sol·licitat la subvenció
nominativa destinada a entitats i associacions amb l’objecte de finançar l’Escola Municipal de
Música de Santa Bàrbara, per un import de 1.699,12 euros.
La Gerència del Consell Comarcal ha incoat expedient per tal d’aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i aquest Consell, que s'adjunta a l'expedient,
el qual té com a objecte el finançament de l’Escola Municipal de Música de Santa Bàrbara.
En data 7 de juliol de 2020, s’ha emès informe tècnic de valoració de la documentació que ha
aportat l’entitat per a sol·licitar la subvenció.
En data 7 de juliol de 2020, s’ha emès la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat de
la subscripció del conveni juntament amb l’esborrany del conveni.
En data 20 de juliol de 2020 la Intervenció ha retés crèdit en l’aplicació pressupostària del
Pressupost Comarcal per a l’exercici 2020, d’acord amb el següent detall:

P. PRESSUPOSTÀRIA

ENTITAT

CIF

RC

IMPORT

2020/1/326/48921/03

Ajuntament Santa Bàrbara

P4314000C

4082

1.699,12 €

En data 20 de juliol de 2020, s’ha emès l’informe tècnic en sentit favorable.
De conformitat amb l’informe jurídic favorable.
I d’acord amb la proposta tècnica.

Fonaments de dret
L’article 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
L'article 47, 49, 51 de la Llei 40/2020, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP)
L'article 7.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 13:18:31 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 15:17:38

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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’esborrany del conveni entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consell
comarcal del Montsià el qual s’estableixen les condicions i compromisos aplicables a les
subvencions previstes amb caràcter nominatiu en el Pressupost Comarcal per a l’exercici 2020,
que s’adjunten al present com a annex 1.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Antonio Ollés Molías, o persona que legalment el
substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat.

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

4. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L'OBRA "REMODELACIÓ DEL CARRER
INDÚSTRIA"
Votació
Per unanimitat

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 2 de l’obra "Remodelació del c/ Indústria
(entre el c/ Aire i la Pl. Alcalde Cid i Cid)", per un import de vint-i-cinc mil nou euros amb
noranta-tres cèntims (25.009,93 €).
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)”.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 13:18:31 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 15:17:38

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Remodelació del c/ Indústria (entre el c/ Aire i
la Pl. Alcalde Cid i Cid)”, per un import de 25.009,93 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil VENT I SOL
2010, SL.
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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

5. APROVACIÓ ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL PRESENTAT PER L’INSTITUT DE L’EBRE DE TORTOSA
Votació
Per unanimitat

Fets
Atès que l’Institut de l’Ebre de Tortosa i l’Ajuntament de Santa Bàrbara van signar un conveni
de col·laboració entre l’esmentat Institut i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per tal que els
alumnes de l’esmentat institut puguin desenvolupar un programa de pràctiques externes a l’
Ajuntament de Santa Bàrbara.
Atès que l’Institut de l’Ebre ha presentat una proposta d’acord de col·laboració per a la formació
pràctica en centres de treball.

Fonaments de dret
Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball
presentat per l’Institut de l’Ebre de Tortosa, per tal que l’alumna l’esmentat institut, Noèlia
Aixendri Prats, pugui desenvolupar d’un programa de pràctiques externes a la llar d’infants
municipal “Les Beceroles”.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Institut de l’Ebre de Tortosa.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 13:18:31 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 15:17:38

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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6. JOSÉ MIGUEL JARDÍ XAFER - CANVI TITULARITAT NÍNXOL 1012 DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL
Votació
Per unanimitat

Fets
Atesa la petició presentada pel Sr. Jose Miguel Jardí Xafer, en la que sol·licta el canvi de
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 1012, que actualment figura a nom dels Sr. José Jardí
Royo, a favor del peticionari i l'expedició d'un nou títol.
Li correspon el pagament de la taxa, corresponent a l'ordenança fiscal núm. 8, article 6, apartat
a) i la taxa corresponent a l'ordenança fiscal núm. 3, art. 7è, epígraf 4t.3, les quals ha ingressat
a les oficines municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta
concessió.

Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol 1012 a favor del peticionari,
l'expedicó d'un nou títol i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari 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:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 13:18:31 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 15:17:38

7. MARIA ENCARNACIÓN JARDÍ CHAFER - CANVI TITULARITAT NÍNXOL 1013 DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL
Votació
Per unanimitat
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Fets
Atesa la petició presentada per la Sra. Maria Encarnación Jardí Chafer, en la que sol·licta el
canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 1013, que actualment figura a nom del Sr.
José Jardí Royo, a favor de la peticionària i l'expedició d'un nou títol.
Li correspon el pagament de la taxa, corresponent a l'ordenança fiscal núm. 8, article 6, apartat
a) i la taxa corresponent a l'ordenança fiscal núm. 3, art. 7è, epígraf 4t.3, les quals ha ingressat
a les oficines municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta
concessió.

Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol 1013 a favor de la
peticionària, l'expedicó d'un nou títol i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

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

INTERVENCIÓ
8. APROVACIÓ DE FACTURES
Votació
Per unanimitat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 13:18:31 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 15:17:38

Fets
Vista la relació de factures número 24 que consta en l’annex 1.
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Per part de la Intervenció d’aquest Ajuntament en relació amb l’esmentada despesa s'ha
emès informe favorable.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 24 per un import total de 59.823,26 €
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

9. APROVACIÓ FRACCIONAMENT/AJORNAMENT EXPEDIENT EXECUTIU 2009/56669

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 13:18:31 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 15:17:38

Votació
Per unanimitat
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Fets
El senyor Jordi Panisello Arasa ha presentat instància adreçada a Base - Gestió d'Ingressos
per ser l'entitat a la què l'Ajuntament de Santa Bàrbara té delegada la gestió recaptatòria
d'aquests tributs, en la que demana l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament per fer
efectives la liquidació de l’expedient executiu núm. 2009/056669 que li ha generat l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària segons el qual:
Supòsit de fet:
De la informació facilitada per Base Gestió d’Ingressos es desprenen les següents dades:
OFICINA: 32 AMPOSTA
TITULAR: PANISELLO ARASA, JORDI
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: Expedient executiu núm. 2009/056669
Atès que l’interessat demana:
- El fraccionament mensual del deute en 12 quotes d’igual quantia.
Vist l’informe de Secretària en el que s’informa que no hi ha cap impediment per a la concessió
de l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament sol·licitat.
Amb tot l'indicat i tenint en compte que la competència recaptatòria la té per acord de
delegació, Base - Gestió d'Ingressos

Fonaments de dret
Llei 58/2003 General Tributària.
Art. 65 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 82.2.b) - Dispensa de garantir l'ajornament i/o fraccionament.
RD 939/2005 Reglament General de Recaptació.
Art. 44 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 50 - Dispensa de garanties en ajornaments i fraccionaments.
Art. 53 - Càlcul d'interessos en aplaçaments i fraccionaments.
Llei 39/2010 General Pressupostària.
DA 17ª. - Interès legal del diner.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament de pagament de l’
expedient executiu núm. 2009/056669.
SEGON. Traslladar l'acord a BASE - Gestió d'Ingressos per a què procedeixi a executar-lo.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’interessat i oficina de gestió tributària.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 13:18:31 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 15:17:38

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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10. APROVACIÓ EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
Votació
Per unanimitat

Fets
La Sra. M. Teresa Guarch Laynez, en nom i representació dels Srs. M. Teresa Guerrero
Guarch i Thierry Alain Martínez, ha presentat recurs de reposició 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 Alguer núm. 25 (Ref. Cadastral. 8856901BF8180F0002HY).
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 Alguer núm. 25 (Ref. Cadastral.
8856901BF8180F0002HY), per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una
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venda en la que no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’
immoble.
SEGON. Anul·lació de les cartes de pagament amb clau de cobrament:
43-140-652-2020-01-2914
43-140-652-2020-01-2915
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TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la recurrent, al departament de Plusvàlues, i a
Base Gestió d’Ingressos Locals.

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
11. DEVOLUCIÓ FIANCES D'OBRES EXP. 29/2016
Votació
Per unanimitat

Fets
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 21 d'abril de 2016, es va
concedir al Sr. Jordi Granje Solà, llicència municipal d’obres majors per la coberta de pati situat
al C/ Aragó, 1-3.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 14 d'octubre 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 fiances de l’expedient d'obra major número 2016/29.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 13:18:31 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 15:17:38

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
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12. 2020/41/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (XARANGA LO PERKAL)
Votació
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d'animació de la "Xaranga Lo Perkal" per a la
festivitat de Halloween el proper dissabte 31 d'octubre.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost de SB MUSICS (G55752620) per l'execució
del contracte per un import de 700,00 €, IVA exclòs i 0,00 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei d'animació de la "Xaranga Lo Perkal" per a la
festivitat de Halloween el proper dissabte 31 d'octubre, amb SB MUSICS, 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:
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L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 92340000-6
El contracte s'executarà el dia 31 d'octubre de 2020.
El preu del contracte es fixa en 700,00 i 0,00 € 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 700,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 700,00 €, pressupost net, i 0,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 0%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2269904 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Maria Elena Estarlich Arasa, Regidora de
Participació ciutadana.
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

13. 2020/42/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (REPARACIÓ ASCENSOR ESCOLA)
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Votació
Per unanimitat
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Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de reparació de l'ascensor de l'Escola Jaume
Balmes.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost de la mercantil ORONA, S. COOP.
(F20025318) per l'execució del contracte per un import de 1.283,36 €, IVA exclòs i 269,51 €
d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei consistent en la reparació de l'ascensor de l'Escola
Jaume Balmes, amb la mercantil ORONA, S. COOP., 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: 50750000-7
El termini es fixa en el necessari per fer la reparació.
El preu del contracte es fixa en 1.283,36 € i 269,51 € 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.
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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 1.552,87 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.283,36 €, pressupost net, i 269,51 € 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 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

14. 2020/43/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (SERVEI DE JARDINERIA)
Votació
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de manteniment dels arbres del casc urbà i
tala de xiprers del cementiri.
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2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost del Sr. J. Miguel Cid Vallés (40922936W)
per l'execució del contracte per un import de 11.000,00 €, IVA exclòs i 1.100,00 € d'IVA.
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 servei de manteniment dels arbres del casc urbà i tala de
xiprers del cementiri, amb el Sr. J. Miguel Cid Vallés, 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: 77211400-6
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 11.000,00 i 1.1000,00 € 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 12.100,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 11.000,00 €, pressupost net, i 1.1000,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 10%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 151-2270003 del pressupost
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vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Agustí Espuny Fluixà, Regidor de Serveis i
Agricultura.
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QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

15. 2020/12/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (REPARACIONS DE L'ESCOLA DE MÚSICA I
L'ESCOLA JAUME BALMES)
Votació
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l'obra de reparació de l'edifici de l'Escola de Música i
de l'Escola Jaume Balmes.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost del Sr. David Vallés Salvador
(47825588D) per l'execució del contracte per un import de 2.592,00 € + 558,00 € IVA exclòs i
544,00 € + 117,00 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret
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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 d'obra consistent en la reparació de l'edifici de l'Escola de
Música i de l'Escola Jaume Balmes, amb el Sr. David Vallés Salvador, vist que no s'han
vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha
subscrit altres contractes menors, que individual o conjuntament superin els llindars del
contracte menor dins del present exercici pressupostari de conformitat amb les següents
condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
Codi CPV: 45220000-5
El termini es fixa en 1 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 2.592,00 € + 558,00 € i 544,00 € + 117,00 € 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 3.136 € + 675,00 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 2.592,00 € + 558,00 €, pressupost net, i 544,00€ + 117,00 € € en
concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 326-2120009 / 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 13:18:31 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 15:17:38

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.

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 6EBA4EDB65E448DD8EC45FDB8573AED7 i data d'emissió 22/10/2020 a les 17:35:43

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
16. SOL·LICITUD UTILITZACIÓ CAMP DE TERRA DEL POLIESPORTIU
Votació
Per unanimitat
Vist l’escrit presentat pel Sr. Francesc Xavier Fornés Castells, en el que exposa que voldria
oferir als joves del municipi, la possibilitat de gaudir d’entrenaments d’atletisme que ofereix, de
forma altruista per aquest motiu sol·licita autorització per utilitzar el camp de terra del
poliesportiu municipal dimarts i dijous de 19.00 a 20.15 h.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la utilització del camp de terra del poliesportiu municipal el
període sol·licitat, per a la realització d’entrenaments d’atletisme.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías
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