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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 03/12/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 3 de desembre de 2020
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 19:00
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Eulàlia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL 19/11/2020
Votació
Per unanimitat

2. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA PER A LA REALITZACIÓ
D'ACTUACIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ MITJANÇANT LA CONVOCATÒRIA
EXTRAORDINÀRIA PER A L'ANY 2020 DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
Votació
Per unanimitat

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

1. El 22 de juny de 2020 es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució
TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.
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2. El 9 de juliol de 2020 i dintre del termini establert a la normativa, aquest Consell va presentar
la sol·licitud de subvenció per al desenvolupament d’accions d’experiència laboral i accions
formatives dintre del Programa Treball i Formació d’acord amb la Resolució TSF/1419/2020, de
16 de juny, regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació,
modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer.
3. En data 9 d’octubre de 2020, el Servei d’Ocupació de Catalunya resol favorablement
aprovant la petició d’aquest Consell i atorgant les quantitats sol·licitades per a portar a terme la
contractació de 9 treballadors/es.
4. Atès que l’article 3 de la Resolució disposa que els Consells Comarcals poden ser entitats
beneficiàries de les subvencions previstes en la mateixa, i que l’annex 2 estableix la distribució
territorial dels contractes de treball, la preassignació per al Consell Comarcal del Montsià és la
següent:

Línies subvencionables

9 mesos

COVID

4

PANP-COVID

5

5. Els ajuntaments de la comarca, excepte el d'Amposta que disposa de preassignacions
pròpies, han manifestat la voluntat de participar en aquest Programa del Consell Comarcal del
Montsià i han manifestat el compromís de fer-se càrrec de la part no finançada d'aquest
(indemnitzacions, materials, ...). Per tal que aquesta col·laboració quedi enregistrada i en
constància es redactaran els convenis de col·laboració amb tots els municipis que hi participin.
6. Atès l'article 2 de la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, les actuacions
subvencionables son les següents:

Accions d'experiència laboral: consisteix amb la contractació de les persones per un
període de nou mesos i una jornada laboral del 100 %.
Accions formatives: una activitat formativa transversal de 60 hores, obligatòria per a tots
els participants que es realitzarà dintre del període de contractació i dintre de l'horari
laboral.

Línies subvencionables

Subvenció experiència laboral

Subvenció acció formativa

COVID

56.279,88 €

1.790,40 €

PANP-COVID

70.349,85 €

2.238,00 €
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7. En data 27 d'octubre de 2020 s'ha emès informe tècnic favorable relatiu a la convocatòria
extraordinària per a l'any 2020 del Programa Treball i Formació.
8. En data 4 de novembre de 2020 s'ha emès informe jurídic favorable del secretari general.
9. En data 10 de novembre de 2020 s'ha emès l'informe d'Intervenció d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
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Fonaments de dret
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 47, 48 i 151 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’
obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
L’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.
Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de
setembre.
Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de
setembre.
Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.
Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’
Ajuntament de Santa Bàrbara per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació
mitjançant la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 del Programa Treball i Formació.
SEGON. Facultar a l’Alcalde- President per a formalitzar l'esmentat conveni, per signar quanta
documentació i portar a terme quantes actuacions siguin necessàries per a l'efectivitat del
present acord.
TERCER. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Montsià i a l'Àrea d'Intervenció.

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

3. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER REALITZACIÓ
D'ACCIONS QUE FOMENTIN LA REACTIVACIÓ OCUPACIONAL I ECONÒMICA
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Votació
Per unanimitat

Fets
En data 28 de juliol de 2020, la Junta de Govern de es va aprovar la convocatòria de
subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica
del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19,
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 7 d’agost de 2020.
L’Ajuntament se Santa Bàrbara va presentar sol·licitud d’acord amb convocatòria de
subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica.
L’aplicació pressupostària a la qual s’han d’imputar les subvencions són les següents:
Subvencions Pla Especial Ajuntaments COVID

8040/241/46209

3.000.000,00 €

El règim de concurrència de la concessió és competitiva i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el 15 de setembre 2020.
L'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, com a òrgan competent per a la
instrucció del procediment, ha comprovat que es reuneixen els requisits per a sol·licitar la
subvenció d'acord amb la informació de la qual es disposa.
L’ajuntament ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració
responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no som deutors per cap concepte
de la Diputació de Tarragona.

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms (BOPT de 27/02/2019, inserció 2019/2028).
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Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Convocatòria de subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació
ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès
derivada de la Covid-19 (BOPT de 07/08/2020).

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data 14 d’agost de 2019, pels conceptes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Reactivació ocupacional
Pressupost Elegible: 15.617,50 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.617,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Reactivació econòmica
Pressupost Elegible: 5.100,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 5.100,00 euros
SEGON. Comprometre’s a destinar els imports concedits a les finalitats pel qual han estat
atorgades.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció.

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

4. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EN MATÈRIA DE
PROTECCIÓ DE SALUT PÚBLICA
Votació
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Per unanimitat

Fets
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En data 28 de juliol de 2020, la Junta de Govern de es va aprovar la convocatòria de
subvencions destinades als municipis, en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu
de la COVID19, Convocatòria 2020. El dia 7 d’agost de 2020 es va publicar aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
L’Ajuntament se Santa Bàrbara va presentar sol·licitud d’acord amb convocatòria de
subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19,
Convocatòria 2020.
Per atendre aquesta línia la Corporació la Diputació de Tarragona va consignar 3.000.000,00 €
del pressupost per l’exercici 2020 a l’aplicació pressupostària 2020-1200-311-46209-01.
El règim de concurrència de la concessió és competitiva i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el 15 de setembre 2020.
La unitat de medi ambient, salut pública, enginyeria municipal i territori, com a òrgan competent
per a la instrucció del procediment, revisat la documentació presentada, requerida en la
mateixa convocatòria, amb la finalitat de determinar l’objecte de la subvenció sol·licitada, el
pressupost presentat i els altres elements determinants per a la concessió.
L’ajuntament ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració
responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no som deutors per cap concepte
de la Diputació de Tarragona.

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei General Pressupostària.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis en tot allò que no s’oposi a les normes bàsiques de la Llei 38/2003, així com la
resta de normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
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En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data 27 d’octubre de 2020, pels conceptes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: COVID Salut Pública
Pressupost Elegible: 32.305,01 euros
% concedit: 65,14%
Import concedit: 21.044,60 euros
SEGON. Comprometre’s a destinar els imports concedits a les finalitats pel qual han estat
atorgades.
TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció.

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

5. ALTA COMPTADOR D'AIGUA - C/DR. CID I TORTA NÚM. 55
Votació
Per unanimitat

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Maria Lupe Guasti Guachamín, amb DNI 55280612C, amb
domicili al Carrer Dr. Cid i Torta núm. 55, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ DR. CID I TORTA NÚM. 55, 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.
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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:
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Atorgar en favor del sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa SOREA i amb els operaris de l’Ajuntament per a que es dugui a terme la connexió i la
instal·lació del comptador d’aigua, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal i que
literalment es transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada per Maria Lupe Guasti Guachamín, amb DNI 55280612C, amb
domicili al Carrer Dr. Cid i Torta núm. 55, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ DR. CID I TORTA NÚM. 55, el tècnic que
subscriu emet el següent INFORME:
Si per a disposar el comptador es necessari realitzar un tram d’escomesa al vial o camí, es
deurà sol·licitar el permís previ de connexió.
Si el solar, edifici o parcel·la, ja disposa d’escomesa general, no hi ha impediments.
Tots els treballs deuran ésser autoritzats i supervisats per l’empresa SOREA.

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

1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari, dins dels beneficis, que
concedeixi el reglament d’aigües.
2. Llevat que l’Ajuntament exigeixi un diàmetre superior, la canonada serà com a mínim d’
un diàmetre de 6 mm.
3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de sol·licitar les
alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub 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.”
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La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudicis a tercers i dins de les
limitacions i condicionaments del Reglament Municipal d’aigües.

Règim de recursos:
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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. ALTA COMPTADOR D'AIGUA - C/LLEIDA NÚM. 11 BX.
Votació
Per unanimitat

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Eduardo Montserrat Gutierrez, amb DNI 40931009W, amb
domicili al C/Sant Josep de la Muntanya núm. 53, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’
UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ LLEIDA NÚM. 11 Bx., 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 Eduardo Montserrat Gutierrez, amb DNI 40931009W, amb
domicili al C/Sant Josep de la Muntanya núm. 53, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’
UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ LLEIDA NÚM. 11 Bx., 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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.

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

Havent de complir les següents CONDICIONS:

1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari, dins dels beneficis, que
concedeixi el reglament d’aigües.
2. Llevat que l’Ajuntament exigeixi un diàmetre superior, la canonada serà com a mínim d’
un diàmetre de 6 mm.
3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de sol·licitar les
alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub 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

7. CONNEXIÓ COMPTADOR D'AIGUA - C/ÀFRICA NÚM. 110
Votació
Per unanimitat

Fets
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Vista la sol·licitud formulada per Laura Roldan Ventura, amb DNI 78582936D, amb domicili al
C/ Tortosa núm. 74, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA no
havent pagat contribucions especials i obertura de rasa per a l’immoble situat al C/ Àfrica núm.
110, zona qualificada com a urbana.
Li correspon el pagament de 164,94 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta llicència.

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal i que
literalment es transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada per Laura Roldan Ventura, amb DNI 78582936D, amb domicili
al C/ Tortosa núm. 74, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA
no havent pagat contribucions especials i obertura de rasa per a l’immoble situat al C/ Àfrica
núm. 110, el tècnic que subscriu emet el següent INFORME:
Si per a disposar el comptador es necessari realitzar un tram d’escomesa al vial o camí, es
deurà sol·licitar el permís previ de connexió.
Si el solar, edifici o parcel·la, ja disposa d’escomesa general, no hi ha impediments.
Tots els treballs deuran ésser autoritzats i supervisats per l’empresa SOREA.

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

1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari, dins dels beneficis, que
concedeixi el reglament d’aigües.
2. Llevat que l’Ajuntament exigeixi un diàmetre superior, la canonada serà com a mínim d’
un diàmetre de 6 mm.
3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de sol·licitar les
alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub des de la xarxa general fins el mur
de la façana.
5.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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

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

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 4 i última de l’obra "Remodelació del c/
Indústria (entre el c/ Aire i la Pl. Alcalde Cid i Cid)", per un import de quinze mil vuit-cents trentavuit euros amb vuitanta-tres cèntims (15.838,83 €).
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.
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Clàusula 29 del Plec de clàusules administratives particulars que han regit el contracte
de l’obra “Remodelació del c/ Indústria (entre el c/ Aire i la Pl. Alcalde Cid i Cid)”.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 4 i última de l’obra “Remodelació del c/ Indústria (entre el
c/ Aire i la Pl. Alcalde Cid i Cid)”, per un import de 15.838,83 €.

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil VENT I SOL
2010, SL.

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

9. APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA SIMPLIFICADA PER LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA DE
BT DE LA LLAR DE JUBILATS
Votació
Per unanimitat

Fets
Redactada la memòria tècnica simplificada per la legalització elèctrica en baixa tensió per un
local destinat a Llar de Jubilats, redactat pel despatx d’enginyeria ENATE ENGINYERIA, SLP,
amb un pressupost d’execució per contracta de 12.039,50 €.

Fonaments de dret
Articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar inicialment la memòria tècnica simplificada per la legalització elèctrica en
baixa tensió per un local destinat a Llar de Jubilats, redactat pel despatx d’enginyeria ENATE
ENGINYERIA, SLP, amb un pressupost d’execució per contracta de 12.039,50 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública de la memòria tècnica inicialment aprovada, per un
termini de trenta dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es
tinguin per oportunes, mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i l’eTauler de la Corporació.

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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TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap al·legació
o reclamació la memòria tècnica esdevindrà definitivament aprovada.

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

10. CANVI TITULARITAT NÍNXOL 515
Votació
Per unanimitat

Fets

Atesa la petició presentada pels Srs. Celia Puig Loras i Francisco José Puig Loras, en la que
sol·licten el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 515, que actualment figura a
nom de la Sra. Celia Loras Escorihuela, a favor dels peticionaris 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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol 515 a favor dels
peticionaris, 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.

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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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. APROVACIÓ ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL PRESENTAT PER L’INSTITUT MONTSIÀ D'AMPOSTA
Votació
Per unanimitat

Fets
Atès que l’Institut Montsià d’Amposta 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 Montsià 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 Montsià d’Amposta, per tal que l’alumna l’esmentat institut, Ona del
Salvador Jardí, 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 Montsià d’Amposta.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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INTERVENCIÓ
12. APROVACIÓ DE FACTURES
Votació
Per unanimitat

Fets
Vista la relació de factures número 29 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
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 29 per un import total de 183.325,79€
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
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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.

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

13. APROVACIÓ CALENDARI FISCAL EXERCICI 2021
Votació
Per unanimitat

Fets
Vista la proposta presentada per Base Gestió d’Ingressos Locals de Calendari de pagament en
voluntari per a l’exercici 2021.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el calendari proposat següent:
IMPOSTOS DE MERITAMENT ANUAL
CONCEPTE

PERÍODE PROPOSAT 2021

010 - IAE

30/07/2021 – 30/09/2021

500 - IBI URBÀ

30/04/2021 – 30/06/2021

500 - IBI URBÀ

27/08/2021 – 29/10/2021

501 - IBI RÚSTICA

30/04/2021 – 30/06/2021

600 - IMP. VEHICLES TRAC. MEC.

31/03/2021 – 31/05/2021

ALTRES INGRESSOS PÚBLICS DE MERITAMENT ANUAL
CONCEPTE

SUBCONCEPTES

PERÍODE PROPOSAT 2021

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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100-Taxes
Públics

550 - CLAVEGUERAM
Preus 551-CLAVEGUERAM
COMERCIALS
560- ESCOMBRARIES
561-ESCOMBRARIES LOCALS

840-Cons. Cementiri

LOC.
30/06/2021 – 31/08/2021

840- CONS. CEMENTIRI

30/06/2021 – 31/08/2021

SEGON. Donar trasllat del present acord a BASE Gestió Ingressos Locals.

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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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. SOL·LICITUD EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA C/ DOCTOR CID I TORTA, 55
Votació
Per unanimitat

Fets
El Sr. Jordi Meseguer Reverté, 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
8604603BF8180D0001DP).

Doctor

Cid

i

Torta

núm.

55

(Ref.

Cadastral.

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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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.

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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 Urbana situada al carrer Doctor Cid i Torta núm. 55
(Ref. Cadastral. 8604603BF8180D0001DP), 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 i al departament de Plusvàlues.

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. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ I AUTOLIQUIDACIÓ PLUSVÀLUES 3R. TRIMESTRE 2020
Votació
Per unanimitat

Fets
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al tercer
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys Urbans.

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, corresponent al tercer trimestre de 2020, presentada per un import de
4.117,37 €.
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, corresponent al tercer trimestre de 2020, presentada per un
import de 3.038,64 €.
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació aprovada.

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

URBANISME
16. PROPOSTA CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 64/2020.
Votació
Per unanimitat

Fets
El Sr. Sebastián Arce Romero amb DNI X2688039Y, ha sol·licitat llicència municipal d’obres
majors per canvi de coberta, repassos de façana i neteja de cisterna al pol.13, parc.108.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès informe tècnic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.
La Secretària acctal., Isabel Verge Caballé, ha emès informe jurídic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

Fonaments de dret
Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ Urbanisme

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2020/64.

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

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. PROPOSTA CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 68/2020
Votació
Per unanimitat

Fets
La mercantil Edistribución Redes Digitales, SLU amb CIF B82846817, ha sol·licitat llicència
municipal d’obres majors per estesa de 8m de C.S. 0.6/1kV en 4m de canalització d’un circuit
des de connexió a CDU existent amb línia provinent del CD 22305 Q.1 S.3 fins nova CDU +
CPM a instal·lar pel client, per tal d’atendre la petició de nou subministrament elèctric a Callum
Luke Dawson, al carrer Melodia, 10.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès informe tècnic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.
La Secretària acctal., Isabel Verge Caballé, ha emès informe jurídic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ Urbanisme

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2020/68.

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

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

18. PROPOSTA CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 69/2020
Votació
Per unanimitat

Fets
La mercantil Edistribución Redes Digitales, SLU amb CIF B82846817, ha sol·licitat llicència
municipal d’obres majors al Pol.9 Parc.1 per estesa de 20m de C.A. 0.6/1Kv des de connexió a
suport de formigó existent amb la línia provinent del CT XQ421 Q.1 S.1 fins a nou puntalet a
instal·lar per sol·licitant, per tal d’atendre la petició de nou subministrament elèctric de Miguel
Ángel Piquer Badia.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès informe tècnic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.
La Secretària acctal., Isabel Verge Caballé, ha emès informe jurídic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.

Fonaments de dret
Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ Urbanisme

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2020/69.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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

CONTRACTES
19. 2020/42/SU - PROPOSTA (TAULES CÀTERING)
Votació
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de taules de càtering.
2. L’àrea de Festes ha presentat el pressupost de la mercantil GENERAL MARKET FOOD
IBÈRICA, S.A.U.(A17371758) per l'execució del contracte per un import de 1.997,50 €,
IVA exclòs i 419,48 € 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del subministrament de taules de càtering, amb la mercantil
GENERAL MARKET FOOD IBÈRICA, S.A.U., 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: 39121200-8
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 1.997,50 € i 419,48 € 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 2.416,98 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.997,50 €, pressupost net, i 419,48 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920-6250000 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Laia Pla Coto, Regidora de Festes.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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. 2020/43/SU - PROPOSTA (LLUMS DE NADAL)
Votació
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de llums de Nadal.
2. L’àrea de Festes ha presentat el pressupost de la mercantil ILCOVIA BARCELONA, S.L.
(B65183766) per l'execució del contracte per un import de 2.801,23 €, IVA exclòs i
588,26 € 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 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

PRIMER. Executar el contracte del subministrament de llums de Nadal, amb la mercantil
ILCOVIA BARCELONA, 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 realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 34991000-0
El termini es fixa en 15 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 2.801,23 € i 588,26 € 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 3.389,49 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 2.801,23 €, pressupost net, i 588,26 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 165-6230007 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Laia Pla Coto, Regidora de Festes.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
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 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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. 2020/44/SU - PROPOSTA (LUMINÀRIA LLAR DE 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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

Votació
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de luminària per a la Llar dels
Jubilats.
2. L’àrea de Serveis Socials ha presentat el pressupost de la mercantil LUXIFORM
TORTOSA, S.L. (B43894989) per l'execució del contracte per un import de 5.347,02 €,
IVA exclòs i 1.122,87 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del subministrament de luminària per a la Llar dels Jubilats,
amb la mercantil LUXIFORM TORTOSA, S.L., vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes
menors, que individual o conjuntament superin els llindars del contracte menor dins del present
exercici pressupostari de conformitat amb les següents condicions:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 31518300-3
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 5.347,02 € i 1.122,87 € 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 6.469,89 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 5.347,02 €, pressupost net, i 1.122,87 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 337-6320010 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Ana Maria Panisello Arasa.
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. 2020/16/OB - PROPOSTA (PÀRQUING C/ MAJOR, 9-11)
Votació

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

Per unanimitat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l’obra d’arranjament del solar situat al carrer
Major, 9-11 per a destinar-lo a ús de pàrquing.
2. L’àrea d’Urbanisme ha presentat el pressupost del Sr. MIGUEL ANGEL PIQUER BADIA
(52606367P) per l'execució del contracte per un import de 14.141,25 €, IVA exclòs i
969,66 € 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’arranjament del solar situat al carrer Major, 9-11 per
a destinar-lo a ús de pàrquing, amb del Sr. MIGUEL ANGEL PIQUER BADIA, 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: 45200000-9
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 14.141,25 € i 2.969,66 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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 17.110,91 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 14.141,25 €, pressupost net, i 2.969,66 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 133-6090012 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, 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

23. 2020/17/OB - PROPOSTA (URBANITZACIO C/ PAGESIA, RAMPA MERCAT)
Votació
Per unanimitat

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

1. Justificada la necessitat de contractar l’obra d’urbanització del C/Pagesia, entre C/Aire i C
/Major..
2. L’àrea d'Urbanisme ha presentat el pressupost la mercantil CONSTRUCCIONES 3 G, S.
A.(A43025766) per l'execució del contracte per un import de 14.888,26 €, IVA exclòs i
3.126,53 € d'IVA.
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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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’urbanització del C/Pagesia, entre C/Aire i C/Major.,
amb La mercantil CONSTRUCCIONES 3 G, S.A., vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes
menors, que individual o conjuntament superin els llindars del contracte menor dins del present
exercici pressupostari de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 45233140-2
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 14.888,26 € i 3.126,53 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 20.192,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 14.888,26 €, pressupost net, i 3.126,53 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532-6190017 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 Victor Moreso Franch, 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

24. 2020/18/OB - PROPOSTA (PAVIMENTACIÓ CAMINS BARRANC DEL PELÓS)
Votació
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l’obra d’arranjament de 4 camis al Barranc del
Pelós.
2. L’àrea Serveis ha presentat el pressupost de la mercantil OBRAS PÚBLICAS
AMPOSTA, S.L.(B43457365) per l'execució del contracte per un import de 10.942,10 €,
IVA exclòs i 2.297,84 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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’arranjament de 4 camis al Barranc del Pelós, amb
La mercantil OBRAS PÚBLICAS AMPOSTA, S.L., vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes
menors, que individual o conjuntament superin els llindars del contracte menor dins del present
exercici pressupostari de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 45233250-6
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 10.942,10 € i 2.297,84 € 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 13.239,94 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 10.942,10 €, pressupost net, i 2.297,84 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454-2100006 del pressupost

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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 Victor Moreso Franch, 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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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

25. 2020/50/SE - PROPOSTA (ESPECTACLE PRENADAL ORQUESTRA JUNIORS)
Votació
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’espectacle prenadal de l’Orquestra
Juniors.
2. L’àrea de Festes ha presentat el pressupost la mercantil GRUPO MAESTRAT CARPAS
ESPECTACULOS Y EVENTOS, S.L.(B12377149) per l'execució del contracte per un
import de 3.900,00 €, IVA exclòs i 819,00 € 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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’espectacle prenadal de l’Orquestra Juniors, amb la
mercantil GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS, 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 realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 92312140-4
El contracte s’executarà el dia 19/12/2020.
El preu del contracte es fixa en 3.900,00 € i 819,00 € 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 4.719,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 3.900,00 €, pressupost net, i 819,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2269910 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Laia Pla Coto, Regidora de Festes.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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.

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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
26. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - SERVEIS BÀSICS I AJUT AL LLOGUER – L.I. L. G.
Votació
Per unanimitat

Fets
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha presentat
sol·licitud d’ajut d’urgència social – serveis bàsics i ajut al lloguer – L.I. L. G.
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha emès per
informe favorable sobre la sol·licitud presentada, i que consta a l’expedient com Annex I, Annex
II i Annex III.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social –
serveis bàsics i ajut al lloguer – L.I. L. G., d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

Socials Bàsics d’aquest Ajuntament, i d’acord que consta a l’expedient com Annex I, Annex II i
Annex III.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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

27. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - LLIBRES ESCOLARS CURS 2020-2021 E. P. G.
Votació
Per unanimitat

Fets
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha presentat
sol·licitud d’ajut d’urgència social – llibres escolars curs 2020-2021 E. P. G.
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha emès per
informe favorable sobre la sol·licitud presentada, i que consta a l’expedient com Annex I.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social –
llibres escolars curs 2020-2021 E. P. G., d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis
Socials Bàsics d’aquest Ajuntament, i d’acord que consta a l’expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

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

28. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - LLIBRES ESCOLARS CURS 2020-2021 I AJUT
SERVEIS BÀSICS JM. M. V.
Votació
Per unanimitat

Fets
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha presentat
sol·licitud d’ajut d’urgència social – llibres escolars curs 2020-2021 i ajut serveis bàsics - JM. M.
V.
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha emès per
informe favorable sobre la sol·licitud presentada, i que consta a l’expedient com Annex I i
Annex II.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social –
llibres escolars curs 2020-2021 i ajut serveis bàsics - JM. M. V., d’acord amb la valoració
efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament, i d’acord que consta a l’expedient
com Annex I i Annex II.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

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 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

29. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - LLIBRES ESCOLARS CURS 2020-2021 - L. M. M.
Votació
Per unanimitat

Fets
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha presentat
sol·licitud d’ajut d’urgència social – llibres escolars curs 2020-2021 – L..M. M.
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha emès per
informe favorable sobre la sol·licitud presentada, i que consta a l’expedient com Annex I.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social –
llibres escolars curs 2020-2021 – L. M. M., d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis
Socials Bàsics d’aquest Ajuntament, i d’acord que consta a l’expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:08:14 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/12/2020 a les 11:34:14

30. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - LLIBRES ESCOLARS CURS 2020-2021 - A. C. R.
Votació
Per unanimitat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1DAB4980A61F4B4BAA94BFD5AAA66CA4 i data d'emissió 14/12/2020 a les 14:29:48

Fets
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha presentat
sol·licitud d’ajut d’urgència social – llibres escolar curs 2020-2021 – A. C. R.
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha emès per
informe favorable sobre la sol·licitud presentada, i que consta a l’expedient com Annex I.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social –
llibres escolar curs 2020-2021 – A. C. R., d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis
Socials Bàsics d’aquest Ajuntament, i d’acord que consta a l’expedient com Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.

Règim de recursos:
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

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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