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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 17/12/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 17 de desembre de 2020
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 19:10
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Eulàlia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL 03/12/2020
Votació
Per unanimitat.

2. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 6A LIQUIDACIÓ DE L'OBRA "REMODELACIÓ DEL CARRER
DE L'AIRE 2A FASE"
Votació
Per unanimitat.

Fets
La direcció de l’obra ha presentat informe justificació de la certificació addicional – liquidació de
l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire - 2a Fase”, en el que s’informa que en l’execució de les
obres esmentades ha hagut un imprevist que ha fet que l’import d’execució del contracte s’hagi
vist incrementat en 16.007,09 € més 3.361,48 € d’IVA ( Total: 19.368,58 €).

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

Que l’increment de la despesa ha estat del 6,95% i per tant inferior al 10% del contracte inicial.
Que aquesta variació en l’import del contracte és únicament conseqüència de l’increment de
mesuraments.
Com a conseqüència de l’anterior s’ha presentat la Certificació núm. 6 de liquidació de l’obra
“Remodelació del carrer de l’Aire - 2a Fase”, per un import de dinou mil tres-cents seixanta-vuit
euros amb cinquanta-vuit cèntims (19.368,58 €).
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Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars que han regit el contracte
de l’obra “Remodelació del carrer de l’Aire - 2a Fase”.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 6 de liquidació de l’obra “Remodelació del carrer de l’ Aire
- 2a Fase”, per un import de 19.368,58 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Construcciones
3G, SA.

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

3. APROVACIÓ CETIFICACIÓ NÚM. 1 DE L'OBRA "REMODELACIÓ DE L'EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT - FASE 4"
Votació
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’
ajuntament – Fase 4”, per un import de nou mil nou-cents noranta euros amb seixanta-tres
cèntims (9.990,63 €). Els serveis tècnics municipals han fet les comprovacions necessàries i
han emès informa favorable.
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Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’
ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars que han regit el contracte de l’obra
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – Fase 4a”.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament –
Fase 4a”, per un import de 9.990,63 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Construccions
Jaén Vallés, 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

4. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANTA
BÀRBARA I LA CAMBRA OFICLAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA
PER A LA DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL DEL MUNICIPI
Votació
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

Que l’Ajuntament de Santa Bàrbara i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Tortosa, tenen voluntat comuna de col·laborar conjuntament per la dinamització
socioeconòmica i empresarial, impulsant sinergies entre el sectors Comerç, Turisme i Indústria
del municipi.
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Per a la consecució d’aquest objectiu es preveu el següent pla d’acció:

Elaboració i presentació d’un Diagnosi situació actual; Identificant necessitats i
demandes.
Assessorament i tramitació en la constitució i reactivació de l’Associació de Comerç.
Acompanyament en l’execució del nou Pla d’Activitats.
Organització de Jornades de formació i sensibilització; transformació digital i innovació.
Consultoria programa Cambres de Catalunya #Que Cap Empresa Tanqui.
Assessorament i Promoció del Pla de comunicació del municipi, en totes les seves
activitats turístiques i comercials ,com “la Fira de l’Oli Novell, dels cítrics del Comerç”.
Un curs, com a mínim, per a joves de 16 a 29 anys, totalment gratuït. Joves que
actualment no estudiïn ni treballen amb possibilitat de contractació amb subvenció.
Un curs, per a majors de 45 anys que estiguin a l’atur i que estiguin en recerca de feina.

Fonaments de dret
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim
local de Catalunya exerceix competències en matèria d’activitats turístiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa per a la dinamització empresarial del
municipi.
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 a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Tortosa 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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. CANVI TITULARITAT NÍNXOL 1020
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Votació
Per unanimitat.

Fets
Atesa la petició presentada per la Sra. Maria Ernestina Fumadó Gimeno, en la que sol·licita el
canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 1020, que actualment figura a nom del Sr.
Alberto Francisco Roé Roig, a favor de la peticionària i l'expedició d'un nou títol.
Li correspon el pagament de la taxa, corresponent a l'ordenança fiscal núm. 8, article 6, apartat
a) i la taxa corresponent a l'ordenança fiscal núm. 3, art. 7è, epígraf 4t.3, les quals ha ingressat
a les oficines municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta
concessió.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol 1020 a favor de la
peticionària, l’expedició d'un nou títol i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

Règim de recursos:
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

6. ADQUISICIÓ DEL DRET FUNERARI DEL NÍNXOL 129 BLOC A

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

Votació
Per unanimitat.

Fets
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Vista la petició presentada pel Sr. Pol Laguarta Cercós en la que sol·licita l’adquisició del dret
funerari del nínxol núm. 129 bloc A del Cementiri municipal.
Li correspon el pagament de la taxa, corresponent a l'ordenança fiscal núm. 8, article 6, apartat
a) i la taxa corresponent a l'ordenança fiscal núm. 3, art. 7è, epígraf 4t.3, les quals ha ingressat
a les oficines municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta
concessió.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 129 bloc A, a favor del
peticionari, l’expedició del títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionaris 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

7. CANVI TITULARITAT NÍNXOL 126 BLOC A
Votació
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

Atesa la petició presentada per la Sra. Irina Laguara Cercós, en la que sol·licita el canvi de
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 126 bloc A, que actualment figura a nom de la Sra.
Dolors Cercós Planas, per defunció de la mateixa i renúncia de l’altre hereu, a favor de la
peticionària i l'expedició d'un nou títol.
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Li correspon el pagament de la taxa, corresponent a l'ordenança fiscal núm. 8, article 6, apartat
a) i la taxa corresponent a l'ordenança fiscal núm. 3, art. 7è, epígraf 4t.3, les quals ha ingressat
a les oficines municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta
concessió.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol 126 bloc A, a favor de la
peticionària, l’expedició d'un nou títol i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

Règim de recursos:
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

8. ADQUISICIÓ DEL DRET FUNERARI DEL NÍNXOL 32 BLOC C
Votació
Per unanimitat.

Fets
Vista la petició presentada pel Sr. David Rodríguez Subirats en la que sol·licita l’adquisició del
dret funerari del nínxol núm. 32 bloc C del Cementiri municipal, a nom seu i de la seva germana
la Sra. Mònica Rodríguez Subirats.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 32 bloc C, a favor dels Srs.
David i Mònica Rodríguez Subirats, l’expedició del títol i, la liquidació de les taxes
corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari 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

9. RECTIFICACIÓ D'ERROR ARITMÈTIC
Votació:
Per unanimitat

Fets
Atès que en l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 03 de desembre de
2020 en el punt que literalment es transcriu:
“2020/17/OB - Proposta (Urbanitzacio C.Pagesia, rampa mercat)”
.....
En conseqüència, PROPOSO:
.....
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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.”
Hi ha un error aritmètic.
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D’acord amb el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici els erros aritmètics existents en els
seus actes.

Fonaments de dret
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Rectificar l’acord abans esmentat en el sentit següent:
“SEGON. Autoritzar la despesa per import de 18.014,79 €, 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.”
SEGON. Donar trasllat del rpsent acord a la mercantil Construcciones 3Gi a intervenció de fons.

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

INTERVENCIÓ
10. SOL·LICITUD
CARRERETES, 62

EXEMPCIÓ

LIQUIDACIÓ

PLUSVÀLUA

PG

DE

LES

QUATRE

Votació
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

Fets
El Sr. Octavio Curto Bellés, 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 passeig de les Quatre Carreteres núm. 62 (Ref. Cadastral.
9204802BF8190C0001AT).
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Per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït
un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la finca
urbana següent: Urbana situada al carrer Urbana situada al passeig de les Quatre Carreteres
núm. 62 (Ref. Cadastral. 9204802BF8190C0001AT), 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

11. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES
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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

Fets
Vista la relació de factures número 30 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 30 per un import total de 114.384,80€
SEGON.- Els pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia, procedint-se, a l’efecte a la
confecció de les corresponents propostes de pagament de les obligacions reconegudes i
liquidades que ha estat aprovades amb excepció de les obligacions carregades directament al
compte corrent de conformitat amb el que preveu les bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents
anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la
normativa aplicable.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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

URBANISME
12. PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ D'OBRES MAJORS EXP.15
/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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

Votació:
Per unanimitat

Fets
El Sr. Eduardo Daniel Queral Arasa amb CIF 40007672T, ha sol·licitat llicència municipal de
legalització de coberta situada al C/ Tarragona, núm.26.
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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal de legalització d’obres majors
sol·licitada, expedient d'obra major número 2020/15.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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

13. PROPOSTA CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EDISTRIBUCION REDES
DIGITALES - EXP.77/2020

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

Votació:
Per unanimitat

Fets
La mercantil Edistribución Redes Digitales, SLU amb CIF B82846817, ha sol·licitat llicència
municipal d’obres majors al Pol.21, Parc.23, per reforma del CT XQ078 per canvi de
transformador a 400KVA i instal·lació de nou quadre BT de sortides en paral·lel, per tal d’
atendre l’ampliació de potència sol·licitada per Industrias Ralda, S.A.
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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2020/77.
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

CONTRACTES
14. 2020/19/OB - PROPOSTA (ARRANJAMENT C/TRAVESSIA VALLÉS AMB C/MAJOR)

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l’obra d’arranjament del c/ Travessia Vallés
cantonada c/ Major.
2. L’àrea Serveis ha presentat el pressupost del Sr. MIGUEL PIQUER BADIA(52606367P)
per l'execució del contracte per un import de 3.198,17 €, IVA exclòs i 671,62 € 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 c/ Travessia Vallés cantonada c/
Major, amb el Sr. MIGUEL 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

Codi CPV: 45233330-1
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 3.198,17 € i 671,62 € 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 3.869,79 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 3.198,17 €, pressupost net, i 671,62 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532-2100005 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a 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

15. 2020/51/SE - PROPOSTA (ARRANJAMENT CABLEJAT ENLLUMENAT C.MAJOR, 9-11 CASES VALLÉS)
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

Fets

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’arranjament del cablejat de l’enllumnat
públic al c.Major, 9-11 (Cases Vallés).
2. L’àrea d’Urbanisme ha presentat el pressupost de la mercantil EDISTRIBUCION REDES
DIGITALES, S.L.U.(B82846817) per l'execució del contracte per un import de 3.182,61
€, IVA exclòs i 668,35 € 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, NO S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei d’arranjament del cablejat de l’enllumnat públic al c.
Major, 9-11 (Cases Vallés), amb la mercantil EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.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: 50232100-1
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 3.182,61 € i 668,35 € 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 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

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 3.850,96 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 3.182,61 €, pressupost net, i 668,35 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 165-2100003 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Antonio Ollés Molías, Alcalde i Regidor d’
Urbanisme.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

16. 2020/52/SE - PROPOSTA (LLOGUER ELEVADOR PINTADA MURAL C.MAJOR, 9-11 CASES VALLÉS)
Votació:
Per unanimitat

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

1. Justificada la necessitat de contractar el servei de lloguer d’un elevador per a la pintada
del mural al c.Major, 9-11 (Cases Vallés).
2. L’àrea de Festes ha presentat el pressupost de la mercantil MANAIN ELEVACIÓ, S.L.
(B43879501) per l'execució del contracte per un import de 597,20 €, IVA exclòs i 125,41
€ 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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei de lloguer d’un elevador per a la pintada del mural al
c.Major, 9-11 (Cases Vallés), amb la mercantil MANAIN ELEVACIÓ, 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: 42414000-1
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 597,20 € i 125,41 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

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 722,61 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 597,20 €, pressupost net, i 125,41 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532-2100005 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a 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.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

17. 2020/53/SE - PROPOSTA (PINTAR MURAL C.MAJOR, 9-11 - CASES VALLÉS)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de pintar un mural al c.Major, 9-11
(Cases Vallés).
2. L’àrea de Festes ha presentat el pressupost de la mercantil RAMÓN GALUP
RUSSINÈS (46351060B) per l'execució del contracte per un import de 2.000,00 €, IVA
exclòs i 200,00 € d'IVA.
3.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei de pintar un mural al c.Major, 9-11 (Cases Vallés),
amb el Sr. RAMÓN GALUP RUSSINÈS, 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: 92312000-1
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 2.000,00 € i 200,00 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 2.200,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 2.000,00 €, pressupost net, i 200,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532-2100005 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Laia Pla Coto, Regidora de Festes.

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

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

18. 2020/54/SE - PROPOSTA (LLOGUER ESCENARI CONCERT JUNIORS)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de lloguer de l’escenari i grup electrògen
per al concert dels Juniors.
2. L’àrea de Festes ha presentat el pressupost de la mercantil GRUPO MAESTRAT
CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS, S.L.(B12377149) per l'execució del
contracte per un import de 1.240,00 €, IVA exclòs i 260,40 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei de lloguer de l’escenari i grup electrògen per al
concert dels 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: 39100000-3
El contracte s’executarà el dia 19/12/2020.
El preu del contracte es fixa en 1.240,00 € i 260,40 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 1.500,40 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.240,00 €, pressupost net, i 260,40 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2269903 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 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

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

19. 2020/55/SE - PROPOSTA (XARANGA ESTRELLA BAND - NADAL)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’animació de la Xaranga Estrella Band
per animar les jornades nadalenques .
2. L’àrea de Festes ha presentat el pressupost el Sr. JUAN JOSÉ VEGUÉ GUIMERÀ
(47861311J) per l'execució del contracte per un import de 700,00 €, IVA exclòs i 147,00
€ d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei d’animació de la Xaranga Estrella Band per animar
les jornades nadalenques , amb el Sr. JUAN JOSÉ VEGUÉ GUIMERÀ, 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: 92312130-1
El contracte s’executarà el dia 24/12/2020.
El preu del contracte es fixa en 700,00 € i 147,00 € 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 847,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 700,00 €, pressupost net, i 147,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2269903 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

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

20. 2020/45/SU - PROPOSTA (FINESTRES FIXES LLAR JUBILATS)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de les finestres per a la Llar
dels Jubilats.
2. L’àrea de Serveis Socials ha presentat el pressupost de la mercantil VIDRES I
PERSIANES SANZ, S.L.(B43528744) per l'execució del contracte per un import de
4.559,20 €, IVA exclòs i 957,43 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

PRIMER. Executar el contracte del subministrament de les finestres per a la Llar dels Jubilats,
amb la mercantil VIDRES I PERSIANES SANZ, 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: 44221100-6
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 4.559,20 € i 957,43 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 5.516,63 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 4.559,20 €, pressupost net, i 957,43 € 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, Regidora de
Serveis Socials.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

21. 2020/46/SU - PROPOSTA (ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ VIAL)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’elements de senyalització
vial.
2. L’àrea d’Urbanisme ha presentat el pressupost de la mercantil ADO URBAN
FURNITURE, S.L.(B65916223) per l'execució del contracte per un import de 705,75 €,
IVA exclòs i 148,21 € 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 d’elements de senyalització vial, amb la
mercantil ADO URBAN FURNITURE, 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

individual o conjuntament superin els llindars del contracte menor dins del present exercici
pressupostari de conformitat amb les següents condicions:

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 35260000-4
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 705,75 € i 148,21 € 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 853,96 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 705,75 €, pressupost net, i 148,21 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532-2100005 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Antonio Ollés Molías, Alcalde i Regidor d’
Urbanisme.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

22. 2020/47/SU - PROPOSTA (DISPENSADORS DE GEL HIDROALCOHÒLIC)
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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de dispensadors de gel
hidroalcohòlic.
2. L’àrea De Salut ha presentat el pressupost de la mercantil OFICOMPLET 75, S.L.
(B43729409) per l'execució del contracte per un import de 569,90 €, IVA exclòs i 119,68
€ 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 dispensadors de gel hidroalcohòlic,
amb la mercantil OFICOMPLET 75, 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: 39831700-3
El termini es fixa en 15 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

El preu del contracte es fixa en 569,90 € i 119,68 € 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 689,58 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 569,90 €, pressupost net, i 119,68 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920-2211000 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 Salut.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

ALTRES
23. SOL·LICITUD AJUT ECOÒMIC CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
Votació:
Per unanimitat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

Vista la petició presentada pel President del Club de Futbol Santa Bàrbara, en la que exposa
que malgrat que la Federació Catalana de Futbol, va proposar el cap de setmana del 3-4 d’
octubre per al començament de les competicions en la categoria d’aficionats-Tercera Catalanaen la que participa el CF Santa Bàrbara i a partir del cap de setmana del 17-18 d’octubre, per
les competicions del futbol base: 1 Cadet, 2 Alevins, 1 Benjamí, 1 Prebenjamí, i més
endavant Patufet.
Degut a la declaració d’estat d’alarma aquestes competicions s’han suspès així com també els
entrenaments.
Aquest començament de temporada ha estat totalment atípica degut a la pandèmia de la
COVID-19, que ha suposat que el Club no ha pogut dur a terme activitats per fer front a les
despeses, el que ha suposat una necessitat urgent de liquiditat, per la qual cosa sol·licita un
ajut econòmic per fer front a les diverses despeses que ha tingut el Club en aquest inici de
temporada, per un import de 4.000,00 €.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Concedir un ajut econòmic per un import de 4.000 €, per ajudar a fer front a les
despeses d’inici de la temporada 2020-2021.
SEGON. Donar trasllat del present acord al President del Club de Futbol Santa Bàrbara i a
intervenció de fons.
24. APROVACIÓ RENOVACIÓ TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB DISCAPACITAT
- J. P. R.
Votació:
Per unanimitat

Fets
El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, ha presentat sol·licitud
de renovació de la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat.

Fonaments de dret
Reial Decret 1056/20104, de 12 de desembre, pel que es regulen les condicions
bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
Ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer, de la targeta acreditativa de la discapacitat.
Ordre ASC/512/209, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat.
Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement,
declaració i qualificació del grau de discapacitat.

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

PRIMER. Aprovar la renovació de la targeta d’aparcament individual a nom de J. P. R.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

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. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT SERVEIS BÀSICS - L. I. L. CH.
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 – ajut serveis bàsics – L. I. L. Ch.
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 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 –
serveis bàsics – L. I. L. Ch., 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 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 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

26. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT SERVEIS BÀSICS - S. D.
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 – ajut serveis bàsics – S. D.
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 –
serveis bàsics – S. D., 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 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

27. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - LLIBRES ESCOLARS CURS 2020/2021 - N. B.
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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

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 2020/21 – N. B.
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 – N. B., 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

28. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT SERVEIS BÀSICS - A. Z.
Votació:
Per unanimitat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

Fets
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha presentat
sol·licitud d’ajut d’urgència social – ajut serveis bàsics – A. Z.

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

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 – ajut
serveis bàsics – A. Z., 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

29. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT SERVEIS BÀSICS - K. F.
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 – ajut serveis bàsics – K. F.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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.

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social – ajut
serveis bàsics – K. F., 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

30. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT SERVEIS BÀSICS - B. N.
Votació:
Per unanimitat

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

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social – ajut
serveis bàsics – B. N., d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest
Ajuntament, i d’acord que consta a l’expedient com Annex I.

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 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

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

31. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT SERVEIS BÀSICS - D. B.
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 – ajut serveis bàsics – D. B.
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 – ajut
serveis bàsics – D. B., d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’aquest
Ajuntament, i d’acord que consta a l’expedient com Annex I.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 60146E781CAF454DAFFEC59E9D4AD67E i data d'emissió 07/01/2021 a les 13:17:59

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:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:26:38 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 07/01/2021 a les 09:42:20

