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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 04/02/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 4 de febrer de 2021
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 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 14/01/2021
Votació:
Per unanimitat

2. ALTA COMPTADOR D'AIGUA C/ HEREU NÚM. 113-117, ESC. A, 2N 2ª
Votació:
Per unanimitat

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Juan Manero Bel, amb DNI 47825257T, amb domicili al C/
Hereu núm. 113-117, Esc. A, 2n 2ª, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ HEREU NÚM. 113-117, ESC. A, 2N 2ª,
zona qualificada com a urbana.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Atorgar en favor del sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa AGBAR i amb els serveis tècnics 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 Juan Manero Bel, amb DNI 47825257T, amb domicili al C/
Hereu núm. 113-117, Esc. A, 2n 2ª, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ Hereu Núm. 113 -117, Esc. A, 2n 2ª , 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 AGBAR

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,
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6.

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.
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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

3. ALTA QUATRE COMPTADORS D'AIGUA C/ LLEIDA NÚM.11
Votació:
Per unanimitat

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Eduardo Montserrat Gutierrez, amb DNI 40931009W, amb
domicili a la Ptda Sant Josep de la Muntanya, núm. 53 de Tortosa, per efectuar els DRETS DE
CONNEXIÓ DE QUATRE COMPTADORS D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ LLEIDA NÚM.
11, zona qualificada com a urbana.
Li correspon el pagament de 268,56 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 AGBAR i amb els servei tècnics de l’Ajuntament per a que es dugui a terme la
connexió i la instal·lació dels comptadors d’aigua, 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 a la Ptda. Sant Josep de la Muntanya, núm. 53 de Tortosa, per efectuar els DRETS DE
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CONNEXIÓ DE QUATRE COMPTADORS D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ Lleida núm.
11, 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 AGBAR
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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.”

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

4. ALTA COMPTADOR D'AIGUA C/ RECTOR DE VALLFOGONA NÚM. 23, ESC. D, BX. 4ª
Votació:
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Per unanimitat

Fets
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Vista la sol·licitud formulada per José Luís Ballesteros Díaz, amb DNI 35042506M, amb domicili
a la Plaça Pere IV, núm. 4, 4t 1ª, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR
D’AIGUA per a l’immoble situat al C/Rector de Vallfogona núm. 23, esc. D, Bx 4ª, 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 AGBAR i amb els servei tècnics 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 José Luís Ballesteros Díaz, amb DNI 35042506M, amb
domicili a la Plaça Pere IV, núm. 4, 4t 1ª, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/Rector de Vallfogona núm. 23, esc. D, Bx.,
4ª, 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 AGBAR

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.
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3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de sol·licitar les
alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub 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

5. APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS, EDUCATIVES I ESPORTIVES I SIMILARS PER
A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE L’
ESPORT, LA CULTURA I LES FESTES POPULARS I TRADICIONALS
Votació:
Per unanimitat

Fets
El Departament de cultura ha instruït expedient per a l’aprovació de les Bases Específiques
reguladores per a la concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i
similars per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i
les festes populars i tradicionals.
Secretaria ha emès informe al respecte que restarà incorporat com a motivació del present
acord.

Fonaments de dret
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Arts. 118 i ss de la Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’
Activitats, Obres i Serveis dels ens locals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar inicialment es Bases Específiques reguladores per a la concessió de
subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la realització de
programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i
tradicionals, que figuren incloses a l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de vint dies, als efectes
de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí
oficial de la Província i a l’e-tauler de la Corporació.

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. APROVACIÓ BASES XXX CONCURS LITERAI SANT JORDI VILA DE SANTA BÀRBARA
2021
Votació:
Per unanimitat

Fets
El proper mes d’abril i maig, com ja ve essent habitual es celebraran les Jornades Culturals
dins de les quals es celebren el Concurs premi Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara i el
Concurs Literari Rogeli Farnós (de caràcter escolar i local).
Atès que està previst convocar el XXX Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, en
aquesta edició els premis que es convoquen en aquesta edició seran:
Premi de Poesia, dotat amb 600,00 €, i donat per l’Ajuntament, un recull d’entre 10 i 25
composicions, de tema lliure; i un accèssit de caràcter local de 120,00 €, donat per l’Ajuntament.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

Premi d’Assaig, dotat amb 600,00 €, a un estudi d’un mínim de 30 pàgines sobre un tema
relacionat amb qualsevol aspecte del poble de Santa Bàrbara (tradicions, història, biografies de
personatges famosos o populars, costums, oficis, llegendes i contalles, cuina, cançoners,
festes, pagesia, danses, vestuari, dialecte, flora, fauna...) i un accèssit de caràcter local de
120,00 €, donats ambdós per l’AJUNTAMENT.
El termini d’admissió dels originals acabarà el divendres 19 de març de 2021, a les tretze
hores, i s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament.
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Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
Aprovar les bases del XXX Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.

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. VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE PARALLAMPS DE L'ESCOLA JAUME BALMES
Votació:
Per unanimitat

Fets
Atesa la necessitat de dur a terme el servei de verificació anual de les instal·lacions de
parallamps ubicades a l’Escola Jaume Balmes, d’acord amb la Normativa UNE 21 186:2011,
UNE-EN 62.305, Codi Tècnic de l’Edificació SUA08, Reglament de Baixa Tensió BT-18, i de
mínima seguretat.

Fonaments de dret
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. El servei de verificació anual de les instal·lacions de parallamps de l’Escola Jaume
Balmes, amb l’empresa QUIBAC, SL per un import anual de 161,82 € IVA no inclòs.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa QUIBAC, SL i a intervenció de fons.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

INTERVENCIÓ
8. APROVACIÓ DE FACTURES
Votació:
Per unanimitat

Fets
Vista la relació de factures número 2 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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 2 per un import total de 26.627,02€
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

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

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

9. SOL·LICITUD BAIXA REBUTS ERRONIS I LIQUIDACIÓ DIRECTA
Votació:
Per unanimitat

Fets
En execució de les funcions de comprovació, BASE- Gestió d’ingressos ha esbrinat que la
Taxa de recollida d’escombreries i clavegueram del local comercial ubicat al passeig de les
Escoles, 3 amb número fix 140102003033, d'aquest municipi mantenia una titularitat errònia.

Fonaments de dret
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària,
procedeix la baixa dels rebuts erronis.
De conformitat amb el conveni de col·laboració en matèria cadastral signat entre la
Secretaria d'Estat d'Hisenda i la Diputació Provincial de Tarragona, de 7 d'abril de 1998
(publicat al BOE de 9 de maig de 1998), aquesta Administració és competent per
aprovar els canvis de titular cadastral.

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis emesos a nom de la mercantil BITUIN LLOC, SL,
en concepte de taxes i preus públics agrupats, número fix 140102003033
SEGON. Aprovar la liquidació directa de l’exercici 2020 modificant les dades censals per a
propers padrons, a nom del titular actual.
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i al departament de
taxes i preus públics agrupats d’aquest Ajuntament.
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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

10. SOL·LICITUD BAIXA REBUTS ERRONIS I LIQUIDACIÓ DIRECTA
Votació:
Per unanimitat

Fets
Presentat el recurs de reposició per la mercantil EBRE ITEAF, SL, respecte el rebut de la Taxa
de recollida d’escombreries i clavegueram del local comercial ubicat al carrer Mestral parc. 10A del Polígon Industrial Barranc de Lledó amb número fix 140102003048, d'aquest municipi en
el sentit que manté una titularitat errònia.

Fonaments de dret
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària,
procedeix la baixa dels rebuts erronis.
De conformitat amb el conveni de col·laboració en matèria cadastral signat entre la
Secretaria d'Estat d'Hisenda i la Diputació Provincial de Tarragona, de 7 d'abril de 1998
(publicat al BOE de 9 de maig de 1998), aquesta Administració és competent per
aprovar els canvis de titular cadastral.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni emès a nom de la mercantil EBRE ITEAF, SL, en
concepte de taxes i preus públics agrupats, número fix 140102003048.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de l’exercici 2020 modificant les dades censals per a
propers padrons, a nom del titular correcte la mercantil ASSESSORAMENT I SERVEIS
AMPOSTA, SL, amb NIF B43566645 i domicili al carrer Major núm. 23 del municipi d’Amposta.
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TERCER. Donar trasllat del present acord a la recurrent, a Base Gestió Ingressos Locals i al
departament de taxes i preus públics agrupats d’aquest Ajuntament.

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
11. PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 14/2018
Votació:
Per unanimitat

Fets
En data 05 de febrer de 2018, ha tingut entrada sol·licitud de pròrroga del termini de finalització
de llicència d'obres de canvi de finestres, tapiat d’una porta, aïllament de parets i instal·lació de
comptador d’aigua al c/ Mas de Barberans núm.6, concedida per Decret de l'alcaldia de data 08
de març de 2018.
El tècnic municipal, en data 26 de gener de 2021, ha emès informe FAVORABLE.

Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a. Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
(TRLU)
b. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13
de maig (RPLU)
c. Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d.
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d. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
e. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
f. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
g. Planejament general vigent

2. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per
acabar-les en proporció a la seva entitat. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any
per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i com s'estableix als articles 189.1 TRLU i 37.1
RPLU.
El còmput dels terminis per iniciar i finalitzar les obres es computen a partir de l'endemà de la
notificació de la llicència atorgada i ambdós són prorrogables de forma automàtica, per la
meitat dels terminis fixats i la persona titular de la llicència ho sol·licita justificadament abans
que hagi transcorregut el termini de què es tracti, tal i com disposen els articles 37.1 RPLU i
189.4 TRLU.
Un cop transcorregut el termini per començar o acabar les obres, incloses les seves
pròrrogues, sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb
els articles 189.2 TRLU i 37.2 RPLU, els quals també afegeixen la previsió que les llicències
han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent.
3. En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, l’òrgan competent per resoldre la pròrroga de llicència urbanística és l’alcalde, si el pla d’
ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern
local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat
locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir a la Sra. Ana Maria Cornelia Iagar la pròrroga del termini de finalització de
la llicència d'obres de canvi de finestres, tapiat d’una porta, aïllament de parets i instal·lació de
comptador d’aigua , al c/ Mas de Barberans núm.6, per un termini d'un any.
SEGON. Advertir el titular de la llicència que la caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs
dels terminis continguts a la llicència o de les seves pròrrogues sense haver començat les
obres o bé sense haver-les acabat.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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12. CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 05/2021
Votació:
Per unanimitat

Fets
La mercantil Edistribución Redes Digitales, SLU amb CIF B82846817, ha sol·licitat llicència
municipal d’obres majors per retirada d'un tram de línia aèria BT a 400V, així com el suport de
fusta existent, la instal·lació de noves línies aèries BT a 400V, la instal·lació d'un nou suport de
formigó i el desplaçament de les línies aèries BT a 400V existents, per tal d'ampliar i millorar la
xarxa de distribució existent al c/Progrés.
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 2021/05.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

13. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA D'OBRES EXP. 67/2019
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant sol·licitud de llicència d’obres de data 17 de setembre de 2019, el Sr. José Pla
Nicolás, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres consistents en l'ampliació
de la porta del magarzem a l’edifici situat al carrer La Sènia, 12.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 03 de febrer de 2021, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra número 2019/67.
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.
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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

14. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA D'OBRES EXP. 73/2019
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Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant sol·licitud de llicència de data 24 de setembre de 2019, el Sr. José Juan López
Porres, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres consistents en la reforma
d'un bany a l’edifici situat al carrer Àfrica, 105.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 04 de febrer de 2021, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2019/73.
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

15. DEVOLUCIÓ FIANÇA D'OBRES EXP. 08/2020
Votació:
Per unanimitat
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Fets
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Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 21 de febrer de 2020, el Sr. Joaquin Monllau
Grifoll, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
realització de refromes interiors a l'habitatge situat al carrer Girona, 47.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 20 de gener de 2021, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/08.
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

16. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA D'OBRES EXP. 57/2020
Votació:
Per unanimitat

Fets
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Mitjançant sol·licitud de llicència de data 14 de gener de 2021, el Sr. Joaquín Cases Curto, va
comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres majors consistents en la col·locació
de coberta a l’edifici situat al carrer Sòl, 50.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 04 de febrer de 2021, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.
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Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra major número 2020/57.
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. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA D'OBRES EXP. 72/2020
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 30 d'octubre de 2020, la Sra. Bàrbara Rodrigo
Lleixà, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
reparació de la balaustrada a l’edifici situat al carrer Mossén Manyà, 16.
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El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 03 de febrer de 2021, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

Fonaments de dret
Article 6.1 c) de l’Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/72.
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. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA D'OBRES EXP. 92/2020
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 18 de desembre de 2020, el Sr. Metodio
Inocente Martí, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors
consistents en reforçar la teulada existent a l’edifici situat al carrer Hostal dels Frares, 7.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 01 de febrer de 2021, informe
tècnic FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a
motivació del present acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/92.

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

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

CONTRACTES
19. 2021/01/SE - PROPOSTA (ASSESSORAMENT VIGILANTS MUNICIPALS)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’assessorament seguretat, governació i
organització del servei de vigilància municipal.
2. L’àrea de Governació ha presentat el pressupost del Sr. F. XAVIER MARTÍ MEIX
(40921648W) per l'execució del contracte per un import de 5.656,80 €, IVA exclòs i
1.187,93 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei d’assessorament seguretat, governació i organització
del servei de vigilància municipal, amb el Sr. F. XAVIER MARTÍ MEIX, 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: 85312320-8
El termini es fixa en 12 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 5.656,80 € i 1.187,93 € 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 6.844,73 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 5.656,80 €, pressupost net, i 1.187,93 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920-1620000 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Manel Crespo Liñan.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

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

20. 2021/02/SE - PROPOSTA (PUBLICITAT ACTIVITATS AJUNTAMENT)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei publicitat de les activitats realitzades des
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
2. L’àrea de Mitjans de Comunicació ha presentat el pressupost de la mercantil LIMICOLA,
S.L. (Diari Més Ebre)(B43808294) per l'execució del contracte per un import de
1.500,00 €, IVA exclòs i 315,00 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

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 publicitat de les activitats realitzades des de l’
Ajuntament de Santa Bàrbara, amb la mercantil LIMICOLA, S.L. (Diari Més Ebre), 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: 79341000-6
El termini es fixa en 12 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.500,00 € i 315,00 € 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 1.815,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.500,00 €, pressupost net, i 315,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920-2260200 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.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

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

21. 2021/03/SE - PROPOSTA (PROJECTE DE CENTRE ZOOLÒGIC)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’elaboració del projecte del centre
zoològic.
2. L’àrea de Medi Ambient ha presentat el pressupost de la mercantil Edgar Figueres
Panisello(47827112S) per l'execució del contracte per un import de 1.100,00 € €, IVA
exclòs i 231,00 € € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei d’elaboració del projecte del centre zoològic, amb el
Sr. Edgar Figueres Panisello, 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: 71200000-0
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.100,00 € € i 231,00 € € 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 1.331,00 € €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.100,00 € €, pressupost net, i 231,00 € € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 311-6090013 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Maria Elena Estarlich Arasa, Regidora de Medi
Ambient.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

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. 2021/04/SE - PROPOSTA (MINIDEIXALLERIES)
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei integral Minideixalleria urbana per a la
recollida selectiva de 7 fraccions independents..
2. L’àrea de Medi Ambient ha presentat el pressupost de la mercantil BLIPVERT, S.L.
(B60061231) per l'execució del contracte per un import de 2.352,00 € + 240,00 €, IVA
exclòs i 235,20 € + 50,40 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

PRIMER. Executar el contracte del servei integral de Minideixalleria urbana per a la recollida
selectiva de 7 fraccions independents., amb la mercantil BLIPVERT, 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: 90511300-5
El termini es fixa en 12 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 2.592,00 € i 285,60 € 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 2.877,60 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 2.352,00 € + 240,00 €, pressupost net, i 235,20 € + 50,40 € en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 10% i 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 16212270000 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost
posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Maria Elena Estarlich Arasa, Regidora de Medi
Ambient.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

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. 2021/01/SU - PROPOSTA (IMPRESSORA 3D I JOC DE ROBÒTICA)

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’una impressora 3D i joc de
robòtica.
2. L’àrea de Noves Tecnologies ha presentat el pressupost de la mercantil M&C
SYSTEMEBRE, S.L. (Recycling System)(B43644103) per l'execució del contracte per
un import de 5.007,72 €, IVA exclòs i 1.051,62 € 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 del subministrament d’una impressora 3D i joc de robòtica, amb
la mercantil M&C SYSTEMEBRE, S.L. (Recycling System), 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 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 30200000-1
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 5.007,72 € i 1.051,62 € 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 6.059,34 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 5.007,72 €, pressupost net, i 1.051,62 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920-6260000 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

24. 2021/02/SU - PROPOSTA (PORTA DEL CAMP DE CROS)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’una porta per al camp de
cros.
2. L’àrea d’Esports ha presentat el pressupost de la mercantil Josep Pla Arasa
(52603320C) per l'execució del contracte per un import de 650,00 €, IVA exclòs i 136,50
€ 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’una porta per al camp de cros, amb el
Sr. Josep Pla Arasa, 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: 44221310-1
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 650,00 € i 136,50 € d'IVA.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

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 786,50 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 650,00 €, pressupost net, i 136,50 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 163-2100004 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

ALTRES
25. SOL·LICITUD APORTACIÓ ECONÒMICA CONCURS LITERARI ROGELI FARNÓS
Votació:
Per unanimitat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

Vista la petició presentada pel Sr. Director de l’Escola Jaume Balmes, en el que exposa que el
proper dia 23 d’abril de 2021 es celebrarà el Concurs Literari Rogeli Farnós a l’escola Jaume
Balmes de caràcter escolar, tenint previst fer un obsequi de llibres a cada nivell escolar des de
P· fins a 6è, així com un premi als quatre guanyadors/res del concurs de prosa i poesia, per la
qual cosa sol·licita la col·laboració de la Regidoria d’Ensenyament d’aquest Ajuntament per fer
front a les despeses dels llibres-obsequis del concurs literari Rogeli Farnós.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 500,00 € en concepte de col·laboració en l’
adquisició dels llibres per obsequiar als participants i guanyadors del concurs.
SEGON. Donar trasllat a intervenció de fons i a direcció de l’escola Jaume Balmes.
26. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT AL LLOGUER I AJUTS 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 al lloguer i ajuts 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.

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
al lloguer i ajuts 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.
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 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

27. ATORGAMENT DE LA TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT
Votació:
Per unanimitat

Fets
El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, ha presentat sol·licitud
de 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:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom d’Ana Jurado Díaz.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

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 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

28. ATORGAMENT DE LA TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT
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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

Fets
El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, ha presentat sol·licitud
de 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:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de Juana Bosch
Albesa.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

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. PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE L'SMARTCENTRE
La Regidora de serveis socials, Ana M. Panisello, informa als membres de la Junta de Govern
Local, que el departament de serveis socials ha elaborat el Pla de neteja i desinfecció de

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

l'Smartcentre, pel que respecta a la neteja i desinfecció de la sala multiple que actualment
estan utilitzant els usuaris/àries d'APASA.

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 CC3CE6082E2B4186B61EC53246C2CAD5 i data d'emissió 17/02/2021 a les 10:50:55

Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:08:57 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 10:22:57

