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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 05/11/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 5 de novembre de 2020
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 19:10
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 15/10/2020
Votació:
Per unanimitat

2. PROPOSTA ADJUDICACIÓ OBRES "REMODELACIÓ DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT FASE 4A"
Votació:
Per unanimitat

Fets
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 13 d’agost de 2020,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per a l’obra
"Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – Fase 4a".
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Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
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Licitador

Preu exclòs IVA

IVA

CONSTRUCCIONES REVERTÉ FERRÉ, SCP

236.726,20 €

49.712,50 €

CONTRAFFORTE RESTAURO, SL

231.595,73 €

48.635,10 €

Construcciones y reformas JIMARAN, SL

229.679,65 €

48.232,73 €

CYRESPA ARQUITECTÓNICO, SL

218.806,86 €

45.949,44 €

GILABERT MIRÓ, SA

213.496,86 €

44.834,34 €

CONSTRUCCIONS JAEN VALLES, SL

212.821,00 €

44.692,41 €

Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de clàusules
regulador del procediment, amb el següent resultat:
Licitador
CONSTRUCCIONS JAEN VALLES, SL

Preu exclòs IVA

IVA

212.821,00 €

44.692,41 €

Atenent que per Resolució de l’Alcaldia de data 9 d’octubre de 2020, es va requerir a la
mercantil Construccions Jaén Vallés, SL per a que en el termini de deu dies des de l’enviament
de la corresponent comunicació constituís la garantia del 5% del preu final ofert pel licitador,
exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.
Atenent que la mercantil Construccions Jaén Vallés, SL, ha sol·licitat la constitució de la
garantia definitiva de forma metàl·lica d’acord amb el que preveu l’art. 108 de la LCSP, per
import de 10.641,05 €, mitjançant retenció de l’esmentat import de la primera factura que
emetin.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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.
Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques que han regit el procediment
d’adjudicació de les obres.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Remodelació de l’edifici de l’
Ajuntament – Fase 4a” a l’empresa CONSTRUCCIONS JAEN VALLES, SL, en les següents
condicions:

Preu: 257.513,41 €, IVA inclòs.
Termini d’execució: 4 mesos.
Termini de garantia: 12 mesos.
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Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques – administratives i a
l’oferta presentada per l’adjudicatària.

SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del corresponent
contracte.
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TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Antonio Ollés Molías per a la signatura del
contracte.
QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament d’obres i urbanisme
i 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. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2020
Votació:
Per unanimitat

Fets
El Ple de la Diputació de Tarragona, de 20 de desembre de 2019, va aprovar inicialment les
bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023, del
Servei d'Assistència Municipal.
El Ple de la Diputació de Tarragona el 8 de maig de 2020 va aprovar la convocatòria per a la
concessió de subvencions PAM pel quadrienni 2020-2023.
El 25 de setembre de 2020, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar la modificació de la
convocatòria del PAM 2020-2023, la qual incloïa la redistribució dels imports de les anualitats a
conseqüència de l'ampliació del crèdit per l'anualitat 2020 i les planificacions rebudes pels Ens
locals, quedant de la forma següent:
Exercici 2020

Exercici 2021

Exercici 2022

Exercici 2023

Cap. 4

10.000.000 €

5.860.000 €

5.860.000 €

5.860.000 €

Cap. 7

11.000.000 €

24.900.000 €

18.620.000 €

2.900.000 €

TOTAL

21.000.000 €

30.760.000 €

24.480.000 €

8.760.000 €

El règim de concessió és el de concurrència competitiva. La quantia màxima de la subvenció
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correspon a la distribució de la dotació econòmica del PAM, pel període 2020-2023, annex 1 de
la convocatòria.

Fonaments de dret
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1. Arts. del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Arts. del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el procediment de
concessió de concurrència competitiva.
3. Article 174 del text refós de la Llei d’hisendes locals en relació a les despeses.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms.
6. Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal del quadrienni 2020-2023.
7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
8. Art. 13 del RD 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de
l'aigua de consum humà i apartat 10.7.2 del programa de vigilància i control sanitaris de les
aigües de consum humà de Catalunya, on especifica la necessitat d'informes sanitaris de
noves instal·lacions o modificació de les existents.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data 27 d’octubre de 2020, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-1010942-76220-01 del pressupost de la Diputació de Tarragona, per a la realització de l'actuació
següent:
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 39.337,78 euros
% concedit: 100,20%
Import concedit: 39.337,78 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.
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Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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4. SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A USUARIS INDUSTRIALS
/COMERCIANLS
Votació:
Per unanimitat

Fets
L’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable del municipi de
Santa Bàrbara, SOREA, ha presentat escrit en el que acompanya la relació individualitzada
núm. 2729618 d’usuaris industrials/comercials abonats del servei municipal que tenen un
seguit de rebuts pendents de liquidació.
L’esmentada situació de descobert ha estat notificada individualment i de forma fefaent als
abonats, amb l’advertiment de suspensió del subministrament.

Fonaments de dret
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Que es procedeixi respecte a relació individualitzada núm. 2729618 presentada, en la
forma reglamentàriament establerta, a la suspensió del subministrament d’aigua potable.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la concessionària del Servei Municipal d’
Abastament d’Aigua Potable de Santa Bàrbara SOREA.

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. CONNEXIÓ COMPTADOR D'AIGUA - C/ HEREU NÚM. 113-117,1R ESC. B
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Votació:
Per unanimitat
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Fets

Vista la sol·licitud formulada per Alba Roé Tomàs, amb DNI 47858931W, amb domicili al Carrer
Hereu núm.19, 2n, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per
a l’immoble situat al C/ Hereu núm. 113-117, 1r esc. B, zona qualificada com a urbana.
Li correspon el pagament de 67,14 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta llicència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Atorgar en favor del sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa SOREA i amb els operaris de l’Ajuntament per a que es dugui a terme la connexió i la
instal·lació del comptador d’aigua i connexió a la xarxa de clavegueram, d’acord amb l’informe
emès pel tècnic municipal i que literalment es transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada per Alba Roé Tomàs, amb DNI47858931W, amb domicili al
Carrer Hereu núm.19, 2n, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’
AIGUA per a l’immoble situat al C/Hereu núm. 113-117, 2n esc. B, el tècnic que subscriu emet
el següent INFORME:
Si per a disposar el comptador es necessari realitzar un tram d’escomesa al vial o camí, es
deurà sol·licitar el permís previ de connexió.
Si el solar, edifici o parcel·la, ja disposa d’escomesa general, no hi ha impediments.
Tots els treballs deuran ésser autoritzats i supervisats per l’empresa SOREA.

En el compliment d’aquests requisits es possible la concessió de l’autorització sol·licitada.
Havent de complir les següents CONDICIONS:

1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari, dins dels beneficis, que
concedeixi el reglament d’aigües.
2. Llevat que l’Ajuntament exigeixi un diàmetre superior, la canonada serà com a mínim d’
un diàmetre de 6 mm.
3.
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3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de sol·licitar les
alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub de “fibrociment des de la xarxa
general fins el mur de la façana.
5. Immediatament a l’entrada de la finca, deurà construir un buit en la paret o una caseta,
amb dimensions mínimes de 40 cm., d’alçada i de 20 cm., de profunditat, on s’instal·larà
el comptador i una clau de pas. Deurà situar-se en un lloc de fàcil accés, bona
il·luminació i a una alçada mínima de 60 cm., i màxima de 120 cm.
6. La canonada i altres complements que s’autoritza a construir, passaran automàticament
a ser propietat municipal incorporant-se a la xarxa, per estendre-la a futurs usuaris,
entenent-se atorgades totes les autoritzacions a l’efecte. Si la extensió de la xarxa d’
aigua té que discorre per finques d’altres particulars, aquesta autorització de connexió,
no tindrà validesa fins que el sol·licitant hagi obtingut dels propietaris afectats, l’
autorització o servitud de pas de la xarxa d’aigua al llarg de les seves finques.”

La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudicis a tercers i dins de les
limitacions i condicionaments del Reglament Municipal d’aigües.

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

6. EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA- C/ AMOR, 16, 1R., 1A
Votació:
Per unanimitat

Fets
El Sr. Avelino Martínez Gil, 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 Amor núm. 16, 1r., 1a (Ref. Cadastral. 8605425BF8180F0008MS).
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
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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 Amor núm. 16, 1r., 1a (Ref. Cadastral.
8605425BF8180F0008MS), 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 dels presents acords al 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

INTERVENCIÓ
7. APROVACIÓ DE FACTURES
Votació:
Per unanimitat

Fets
Vista la relació de factures número 26 que consta en l’annex 1.
Per part de la Intervenció d’aquest Ajuntament en relació amb l’esmentada despesa s'ha
emès informe favorable.

Fonaments de dret
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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 26 per un import total de 69.424,01€
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 CERTIFICACIÓ NÚM. 5 I ÚLTIMA DE LES OBRES "REMODELACIÓ DEL
CARRER DE L'AIRE - 2A FASE"
Votació:
Per unanimitat

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 5 i última de l’obra “Remodelació del
carrer de l’Aire - 2a Fase”, per un import de mil dos-cents tres euros amb trenta-nou cèntims
(1.203,39 €). Els serveis tècnics municipals i el tècnic director de l’obra han fet les
comprovacions necessàries i han emès informe favorable.
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Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars que han regit el contracte
de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire - 2a Fase”.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 5 i última de l’obra “Remodelació del carrer de l’ Aire - 2a
Fase”, per un import de 1.203,39 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Construcciones
3G, SA.

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 LIQUIDACIÓ I AUTOLIQUIDACIÓ PLUSVÀLUES 1R. I 2N. TRIMESTRE 2020
Votació:
Per unanimitat

Fets
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al primer i
segon trimestre de l’any 2020.

Fonaments de dret
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:
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PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, corresponent al primer trimestre de 2020, presentada per un import de
2.914,63 €.
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, corresponent al primer trimestre de 2020, presentada per un
import de 2.303,74 €.
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TERCER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, corresponent al segon trimestre de 2020, presentada per un import de
2.685,92 €.
QUART. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, corresponent al segon trimestre de 2020, presentada per un
import de 187,03 €.
CINQUÈ. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació aprovada.

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

10. SOL·LICITUD ANUL·LACIÓ REBUT DE TAXES I PREUS PÚBLICS – HILDA J. ESPUNY
AIXERCH
Votació:
Per unanimitat

Fets
El Sr. José Clua Arasa, com a tutor de la Sra. Ilda J. Espuny Aixerch, ha presentat recurs de
reposició en el que exposa que ha rebut carta de pagament corresponent a les taxes de
recollida de brossa i clavegueram del local comercial ubicat en el carrer Victòria, 141,
manifestant que no existeix cap local comercial en l’adreça esmentada sinó que es tracta d’un
magatzem de la pròpia vivenda, per la qual cosa sol·licita que s’anul·li el rebut de taxes i preus
públic referent a la recollida d’escombraries i clavegueram corresponent a local comercial al
carrer Victòria núm. 141.
Atenent que a les dependències municipals consta que al local ubicat al carrer Victòria, 141 fins
al mes de juny de 2020 es venia desenvolupant una activitat comercial, li correspon el
pagament d’un semestre com a local comercial en actiu.
Vista l’acta d’inspecció realitzada pel Vigilant municipal efectuada en data 21 d’octubre de
2020, al local ubicat al carrer Victòria, 141, on es posa de manifest que en l’esmentat local
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actualment no es desenvolupa cap activitat comercial essent un local accessori de l’habitatge
del carrer Major, 188.

Fonaments de dret
Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per clavegueram.
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per recollida d’ escombraries.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’anul·lació del rebut corresponent a la recollida de brossa i clavegueram
amb clau de cobrament 43140-100-140102003230.
SEGON. Aprova la liquidació directa corresponent a un semestre com a local comercial en
actiu.
TERCER. Donar trasllat del present acord a BASE Gestió d’Ingressos Locals, al departament
de taxes i preus públics, i al recurrent.

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

11. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS D'OBRES EXP. 53/2020
Votació:
Per unanimitat

Fets
El departament d’Urbanisme va liquidar a la Sra. Montserrat Martí Gas, l'autoliquidació de
l'Impost municipal sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i la taxa de Llicència
urbanística, més la fiança d'obres per un import total de 103,00 €.
Un cop comprovat que el departament d'Urbanisme va realitzar una autoliquidació de forma
indeguda, ja que no se li va aplicar la bonificació corresponent a l'arranjament de la façana, que
està prevista a l’art. 3r de l'Ordenança fiscal número 2 reguladora de l’ICIO i a l’art. 8è de l’
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, en conseqüència la
Sra. Martí Gas va realitzar un ingrés de forma indeguda.
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Fonaments de dret
Article 26.3 de la Llei d'Hisendes Locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de l'import de 13,10 € per tractar-se d'un ingrés indegut.
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SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la peticionària.

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
12. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 57/2016
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 03 d'agost de 2016, el Sr. David Serret Arasa,
va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en reforma
interior de l'habitage situat la plaça Prim num. 4.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 02 de novembre de 2020, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2016/57.
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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

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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13. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 48/2020
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 28 de juliol de 2020, el Sr. Ricardo Pla Curto, va
comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la restauració
de la façana de l’edifici situat al carrer Jacint Verdaguer num.1.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 03 de novembre de 2020, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/48.
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
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14. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 53/2020
Votació:
Per unanimitat
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Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 07 de setembre de 2020, la Sra. Montserrat
Martí Gas, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en
el canvi de la socalada exterior a l’edifici situat al carrer Tortosa, 81.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 03 de novembre de 2020, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/53.
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

15. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 60/2020
Votació:
Per unanimitat
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Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 02 d'octubre de 2020, la Sr. Felícia Altimira
Vallmitjana, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents
en la substitució d'una finestra per una porta d'entrada a l'habitatge situat al carrer Ametller, 57.
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El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 03 de novembre de 2020, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/60.
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
16. 2020/35/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (SENYALITZACIÓ ENTORN RURAL)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de la senyalització de l'entorn rural.
2. L’àrea de turisme ha presentat el pressupost de la mercantil Projectes i instal·lacions
d'espais urbans, S.L. (B55532782) per l'execució del contracte per un import de 831,15 €,
IVA exclòs i 174,54 € 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 de subministrament de la senyalització de l'entorn urbà, amb la
mercantil Projectes i instal·lacions d'espais urbans, 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: 34992000-7
El termini es fixa en 1 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 831,15 € i 174,54 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
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 1.005,69 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 831,15 €, pressupost net, i 174,54 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 432-2200002 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.
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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.
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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. 2020/36/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (BÚSTIA RETORN LLIBRES)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d'una bústia de retorn de llibres per
a la Biblioteca Municipal.
2. L’àrea de cultura ha presentat el pressupost de la mercantil Abdul Creativos, S.L.
(B63151757) per l'execució del contracte per un import de 1.990,00 €, IVA exclòs i 417,90 €
d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del subministrament d'una bústia de retorn de llibres per a la
Biblioteca Municipal, amb la mercantil Abdul Recreativos, 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: 44422000-4
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 1.990,00 € i 417,90 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 2.407,90 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.990,00 €, pressupost net, i 417,90 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 334-2260902 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.
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ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

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

18. 2020/37/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MATERIAL D'OFICINA)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de material d'oficina.
2. L’àrea d'alcaldia ha presentat el pressupost de la mercantil Comercial Reus 4atre, S.L.
(B43391259) per l'execució del contracte per un import de 330,74 €, IVA exclòs i 69,46
€ d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

PRIMER. Executar el contracte del subministrament de material d’oficina, amb la mercantil
Comercial Reus 4atre, 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 a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 30197000-6
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 330,74 € i 69,46 € 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 400,20 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 330,74 €, pressupost net, i 69,46 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920-2200000 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

19. 2020/38/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (GRONXADORS EXTERIOR LLAR
D'INFANTS)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament dels gronxadors de la zona
exterior de la Llar d’Infants.
2. L’àrea d'ensenyament ha presentat el pressupost de la mercantil Happyludic
Playground and Urban Equipment, S.L.(B63768550) per l'execució del contracte per
un import de 704,00 €, IVA exclòs i 147,84 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament dels gronxadors de la zona exterior de la
Llar d’Infants, amb la mercantil Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L., vist que no

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

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 A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

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 a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 37535210-2
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 704,00 € i 147,84 € 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 851,84 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 704,00 €, pressupost net, i 147,84 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532-2100005 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

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

20. 2020/39/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (MATERIAL D'OFICINA)

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 A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de material d’oficina.
2. L’àrea d'alcaldia ha presentat el pressupost de la mercantil Lyreco España, S.A.
(A79206223) per l'execució del contracte per un import de 602,52 €, IVA exclòs i 126,79
€ d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte de subministrament de material d’oficina, amb la mercantil
Lyreco España, 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:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 30197000-6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

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 A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

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 602,52 € i 126,79 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 729,31 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 602,52 €, pressupost net, i 126,79 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920-2200000 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

21. 2020/13/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ASFALTAT CARRER TARONGINA)
Votació:
Per unanimitat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

Fets

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

1. Justificada la necessitat de contractar l’obra d’asfaltat del carrer Tarongina.
2. L’àrea d'urbanisme ha presentat el pressupost de la mercantil GRUP ALFACS
(B55737308) per l'execució del contracte per un import de 10.129,60 €, IVA exclòs i 2.
127,22 € 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 d’asfaltat del carrer Tarongina, amb la mercantil
GRUP ALFACS, 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 a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 45233222-1
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 10.129,60 i 2.127,22 € 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

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 A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 12.256,82 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 10.129,60 €, pressupost net, i 2.127,22 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532-2100005 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a 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

22. 2020/14/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (REPARACIÓ VORERA POLÍGON
INDUSTRIAL)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l’obra de reparació de les voreres del polígon
industrial.
2. L’àrea d'urbanisme ha presentat el pressupost de la mercantil Construccions Granjé i
Fills, S.L.(B43530047) per l'execució del contracte per un import de 7.065,00 €, IVA
exclòs i 1.483,65 € d'IVA.
3.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

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 de reparació de les voreres del polígon industrial, amb
la mercantil Construccions Granjé i Fills, 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 a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 45000000-7
El termini es fixa en 1 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 7.065,00 € i 1.483,65 € 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 8.548,65 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 7.065,00 €, pressupost net, i 1.483,65 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532-2100005 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Víctor Moreso Franch, arquitecte tècnic
municipal.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

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

23. 2020/44/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ESPECTACLE ITINERANT FIRES)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de l’espectacle circ-musical itinerant (La
Circus Marxing Band).
2. L’àrea de fires ha presentat el pressupost de la mercantil Terres de l’Ebre
Comunicació Multimedia, S.L.(B43913813) per l'execució del contracte per un import
de 5.400,00 €, IVA exclòs i 1.134,00 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

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 A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

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 l’espectacle circ-musical itinerant (La Circus
Marxing Band), amb la mercantil Terres de l’Ebre Comunicació Multimedia, 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 a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 92312240-5
El contracte s’executarà el dia 21 de noviembre de 2020.
El preu del contracte es fixa en 5.400,00 € i 1.134,00 € 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 6.534,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 5.400,00 €, pressupost net, i 1.134,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4311-2269905 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Manel Crespo Liñan, Regidor de Fires.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

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

24. 2020/45/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (REPARACIÓ BANCS INOX MERCAT
MUNICIPAL)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de reparació de les taules inox del mercat
municipal.
2. L’àrea de governació ha presentat el pressupost de el Sr. David Catalan Montes
(77113978-S) per l'execució del contracte per un import de 400,00 €, IVA exclòs i 84,00
€ d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

PRIMER. Executar el contracte del servei de reparació de les taules inox del mercat municipal,
amb el Sr. David Catalan Montes, 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 a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 50000000-5
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 400,00 € i 84,00 € 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 484,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 400,00 €, pressupost net, i 84,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4312-2120010 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

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 A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

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

25. 2020/46/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT
CONSTRUCCIÓ NAU POLIVALENT)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de coordinació de seguretat i salut en la
construcció de la nau polivalent.
2. L’àrea d’Urbanisme ha presentat el pressupost de la mercantil ENATE ENGINYERIA, S.
L.P. (B43945658) per l'execució del contracte per un import de 2.000,00 €, IVA exclòs i
420,00 € 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

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 A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

PRIMER. Executar el contracte del servei de coordinació de seguretat i salut en la construcció
de la nau polivalent, amb la mercantil ENATE ENGINYERIA, S.L.P., 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 realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 71317200-5
El contracte s’executarà el dia .
El preu del contracte es fixa en 2.000,00 € i 420,00 € 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 2.420,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 2.000,00 €, pressupost net, i 420,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4311-6220008 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Antonio Ollés Molías, Alcalde i Regidor d’
Urbanisme.
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 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

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
26. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA EXPLOTACIÓ CONCESSIÓ BAR JUBILATS

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 A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

Votació:
Per unanimitat

Fets
Atès el recurs de reposició presentat per la Sra. Begoña Blay Reverté en representació de la
mercantil BITUIN LLOC, SL, en el que exposa que amb data 9 de novembre de 2009, va
constituir una garantia definitiva mitjançant fiança per un import de 2.400,00 €, per a respondre
de la bona execució del contracte per a la gestió i manteniment del bar de la Llar de Jubilats
“Verge de Montserrat”, si bé en aquell moment la mercantil adjudicatària de la gestió es
denominava El Caferet, CB i després es va fa el canvi de nom a BITUIN LLOC, SL,.
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal i tenint en compte la garantia no serà retornada o
cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del contracte, venciment que es va produir el
passat 30 de novembre de 2019.

Fonaments de dret
Article 5 del plec de prescripcions tècniques i de condicions econòmiques –
administratives.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. La devolució de la fiança dipositada en metàl·lic per un import de 2.400,00 €, a la
mercantil BITUIN LLOC, SL
SEGON. Comunicar el 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

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 A3837AE50D614154AD8490F4F3433E85 i data d'emissió 18/11/2020 a les 12:09:00

Secretari acctal.
Alcalde President

Isabel Verge Caballé
Antonio Ollés Molías

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 10:44:11 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/11/2020 a les 13:35:53

