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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/02/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 18 de febrer de 2021
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:55
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 04/02/2021
Votació
Per unanimitat.

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

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 3 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’
Ajuntament – Fase 4a”, per un import de nou mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb norantanou cèntims (9.486,99 €).

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

Els serveis tècnics municipals i el tècnic director de l’obra han fet les comprovacions
necessàries i han emès informe favorable.

Fonaments de dret
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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. 3 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’ Ajuntament Fase 4a”, per un import de 9.486,99 €.
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

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

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 4 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’
Ajuntament – Fase 4a”, per un import de tretze mil tres-cents cinquanta-un euros amb setantasis cèntims (13.351,76 €).

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

Els serveis tècnics municipals i el tècnic director de l’obra han fet les comprovacions
necessàries i han emès informe favorable.

Fonaments de dret
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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. 4 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’ Ajuntament Fase 4a”, per un import de 13.351,76 €.
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 CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L'OBRA "CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU
POLIVALENT"
Votació:
Per unanimitat.

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 2 de l’obra “Construcció d’una nau
polivalent”, per un import de cent quatre mil vuit-cents vuitanta-un euros amb quaranta-quatre
cèntims (104.881,44 €).
Els serveis tècnics municipals i el tècnic director de l’obra han fet les comprovacions
necessàries i han emès informe favorable.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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 “Construcció d’ una nau polivalent”.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Construcció d’una nau polivalent”, per un
import de 104.881,44 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Zayan Grup
Rovira i Aya Promocions Inmobiliaries, 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

5. APROVACIÓ OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2021
Votació:
Per unanimitat.

Fets
El pressupost municipal per a l’any 2021, junt amb la plantilla i la relació de llocs de treball d’
aquest Ajuntament, ha estat aprovat en data 28 de desembre de 2020 i publicat al BOPT de
data 7 de gener de 2021, sense que el període d’exposició al públic s’hagi presentat
reclamació, havent esdevingut definitiu.
En data 18 de febrer de 2021 la secretària interventora ha emès informe sobre la normativa i el
procediment a seguir per a elaborar i formular l’oferta pública d’ocupació del personal al servei
d’aquest Ajuntament per a l’any 2021.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

Fonaments de dret
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En base a l’art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
Les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d'ocupació, ajustant-se als
criteris fixats en la normativa bàsica estatal. La selecció de tot el personal, sigui
funcionari o laboral, ha de realitzar-se d'acord amb l'oferta d'ocupació pública, mitjançant
convocatòria pública i a través del sistema de concurs, oposició o concurs- oposició lliure
en els quals es garanteixin, en tot cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i
capacitat, així com el de publicitat.
L’art. 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que les necessitats de
recursos humans amb assignació pressupostària que hagin de proveir-se mitjançant la
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta pública d’ocupació, la
qual cosa comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius. En
tot cas, l’execució de l’oferta haurà de desenvolupar-se dins el termini improrrogable de
3 anys.
L’oferta ha d’aprovar-se anualment i ha de ser publicada en el diari oficial corresponent.
D’acord amb l’art. 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal de les entitats locals, constitueix l’oferta pública d’ocupació de
cada entitat local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales,
subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral,
que corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels
sistemes reglamentaris. En tot cas, cal incloure en l’oferta pública d’ocupació les places
ocupades per personal interí, els llocs de treball de caràcter laboral reservats per a
personal permanent i que estiguin ocupats per personal no permanent.
L’oferta pública d’ocupació ha de comprendre totes les places vacants agrupades en dos
annexos: annex I de funcionaris de carrera i annex II de personal laboral fix i amb el
contingut a què fa referència l’apartat tercer de l’art. 56.
D’acord amb l’art. 59.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’
aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en les ofertes d’
ocupació pública s’ha de reservar una quota no inferior al set per cent de les vacants per
ser cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a tals les definides a l’
apartat 2 de l’article 1 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, nodiscriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, sempre que
superin els processos selectius i acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat amb l’
exercici de les tasques, de manera que progressivament s’arribi al dos per cent dels
efectius totals en cada Administració pública. La reserva mínima del set per cent s’ha de
realitzar de manera que, com a mínim, el 2 per cent de les places ofertades hagin de ser
cobertes per persones amb discapacitat intel·lectual i la resta de places ofertades es
cobreixin amb persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.

En base a l’art. 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local correspon a l’alcalde aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i
la plantilla aprovats pel Ple.
El pressupost municipal per a l’any 2021, junt amb la plantilla i la relació de llocs de
treball d’aquest Ajuntament, ha estat aprovat en data 28 de desembre de 2020 i publicat
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al BOP de Tarragona de data 7 de gener de 2021, sense que el període d’exposició al
públic s’hagi presentat reclamació, havent esdevingut definitiu.
D’acord amb la Llei de pressupostos generals 2021 que es compleix amb la Taxa de
Reposició d’Efectius per poder ofertar mitjançant concurs-oposició una plaça d’auxiliar
administratiu, una plaça de conserge dels edificis municipals i una plaça de peó de la
brigada.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de les places vacants a la plantilla de personal de l’
Ajuntament de Santa Bàrbara i que es correspon a:
Annex II. Personal laboral
DENOMINACIÓ
DEL LLOC

Aux. administratiu
Conserge
municipals

edificis

Peó brigada

CLASSIFICACIÓ/
GRUP

SUBGRUP
NÚM.

VACANTS

SISTEMA DE
PROVISIÓ

SISTEMA DE
SELECCIÓ

C

C2

1

Lliure

Concursoposició

AP

AP

1

Lliure

Concursoposició

AP

AP

1

Lliure

Concursoposició

SEGON. Publicar l’oferta pública d’ocupació en el BOP de Tarragona i, de conformitat amb el
que disposa l’art. 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals, en el DOGC, sens perjudici de la comunicació als
òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui a l’efecte de publicació coordinada amb
la resta d’ofertes públiques d’ocupació de la resta d’administracions públiques, i sens perjudici
de trametre’n còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Donar compte de l’esmentada resolució a la propera sessió ordinària del ple.

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. ALTA COMPTADOR D'AIGUA C/LLUNA NÚM. 16, 1R 5ª
Votació:
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

Fets
Vista la sol·licitud formulada per la Sra. Limute Vilkickiene, amb NIE ****5561*, amb domicili al
Carrer Milà i Fontanals, núm.24, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR
D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ Lluna núm. 16, 1r 5ª, zona qualificada com a urbana.
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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 de la 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 Limute Vilkickiene, amb NIE ****5561*, amb domicili al
Carrer Milà i Fontanals, núm.24, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR
D’AIGUA per a l’immoble situat al C/Lluna núm. 16, 1r 5ª, 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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

7. ALTA COMPTADOR D'AIGUA, C/ AMOR 16-18, ESC.1, 1R 3ª
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Segundo Espinosa Martínez, amb DNI ***1981**, amb domicili
al Carrer Amor núm. 16-18, esc.1, 1r 3ª, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/Amor núm. 16-18, esc.1, 1r 3ª, 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
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

En conseqüència, S'ACORDA:
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Atorgar en favor del sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa 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 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 Segundo Espinosa Martínez, amb DNI *****814X, amb
domicili al Carrer Amor núm. 16-18, esc.1, 1r 3ª, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN
COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al Carrer Amor núm. 16-18, esc.1, 1r 3ª, 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,
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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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

8. CANVI TITULARITAT DEL NÍNXOL NÚM. 44 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

Votació:
Per unanimitat.

Fets
Atesa la petició presentada per la Sra. Maria Luisa Gaya Andrés, en la que sol·licita el canvi de
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 44 del Cementiri Municipal, que actualment figura a
nom del Sr. José Luís Gaya Andrés, difunt, 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) 3 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
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 44, 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:
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
9. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES
Votació:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 3 que consta en l’annex 1.

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

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 3 per un import total de 93.973,69€
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

URBANISME
10. APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 03/2021
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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

Fets
La mercantil Edistribución Redes Digitales, SLU amb CIF B82846817, ha sol·licitat llicència
municipal d’obres majors per estesa de 6 metres de C.S. 0.6/1kV des de CDU existent amb
LSBT provinent del CT 2230 (Q.1-S.1) fins a nova CGP-9 a instal·lar pel client, per tal d’atendre
la petició de nou subministrament sol·licitada per Àngela Inmaculada Chillón Lluisa.
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 2021/03.
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

11. APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 12/2021

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

Votació:
Per unanimitat.

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

La Sra. Laura Verge Clua amb DNI ***2569**, ha sol·licitat llicència municipal d’obres majors
per a la realització de reformes integrals d'interior i substitució de cobertes (fase 1) a l'habitatge
situal al c/ Hereu, 3.
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 2021/12.
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

12. CONCESSIÓ PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D'OBRES EXP. 72/2016
Votació:
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

Fets
En data 10 de febrer de 2021, ha tingut entrada sol·licitud de pròrroga del termini de
finalització de la llicència d'obres de realització de reformes interiors i exteriors al c/ Corts
Catalanes núm.20, concedida per Decret de l'alcaldia de data 25 d'octubre de 2016.
El tècnic municipal, en data 12 de febrer de 2021, ha emès informe FAVORABLE.

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

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. Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
a. 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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:

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

PRIMER. Concedir a la Sra. Maria Àngels Curto Martínez amb D.N.I. *****716Y la pròrroga del
termini de finalització de la llicència d'obres de realització de reformes interiors i exteriors, al c/
Corts Catalanes núm. 20, per un termini de 18 mesos.

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:
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència o
autorització 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.
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de l’impost, taxa o
preu públic, que no posa fi a la via administrativa, procedeix 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. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA D'OBRES EXP. 81/2019
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 06 de novembre de 2019, el Sr. Tomàs Farnós
Labonia, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
construcció de la vorera de l’edifici situat al Passeig de la Generalitat, 15.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 08 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

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

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 2019/81.
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

14. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA D'OBRES EXP.05/2020
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 15 de gener de 2020, la Sra. Anaïs López
Fernández, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents
en la instal·lació de plaques solars a l’edifici situat al carrer Camí de Solsó, 2 11B.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 18 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 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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 2020/05.

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

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 DE LA FIANÇA D'OBRES EXP. 37/2020
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant sol·licitud de llicència d’obres de data 12 de juny de 2020, la Sra. Rosa Maria Cherta
Chipre, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres majors consistents en el
canvi de coberta de l’edifici situat al carrer Coto García, 61.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 08 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/37.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

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 LA FIANÇA D'OBRES EXP.84/2020
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 03 de desembre de 2020, el Sr. Xavier Queral
Domènech, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents
en les reformes d'un bany a l’edifici situat al carrer Sant Rafael, 17.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 08 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 2020/84.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

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 LA FIANÇA D'OBRES EXP. 87/2020
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 14 de desembre de 2020, el Sr. Callum Luke
Dawson, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
instal·lació de plaques solars a l’edifici situat al carrer Melodia, 10A.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 08 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 2020/87.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

CONTRACTES
18. 2021/01/OB - PROPOSTA (REPARACIÓ PARCIAL COBERTA SERVEIS SOCIALS)
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l’obra d’impermeabilització de coberta de l’edifici
de Serveis Socials.
2. L’àrea de Serveis Socials ha presentat el pressupost de la mercantil Jordi Roda López
(47822684A) per l'execució del contracte per un import de 3.346,00 €, IVA exclòs i
702,66 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

PRIMER. Executar el contracte de l’obra d’impermeabilització de coberta de l’edifici de Serveis
Socials, amb El Sr. Jordi Roda López, 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: 45261420-4
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 3.346,00 € i 702,66 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 4.048,66 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 3.346,00 €, pressupost net, i 702,66 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231-2120003 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:
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 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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. 2021/03/SU - PROPOSTA (PORTA SMARTCENTRE)

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’una porta de vidre per al
Smartcentre.
2. L’àrea de cultura ha presentat el pressupost de la mercantil Vidres i Persianes Sanz, S.
L.(B43528744) per l'execució del contracte per un import de 641,14 €, IVA exclòs i
134,64 € 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 de vidre per al Smartcentre,
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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 44221200-7
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 641,14 € i 134,64 € 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 775,78 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 641,14 €, pressupost net, i 134,64 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 330-2120006 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 Agustí Espuny Fluixà.
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

20. 2021/04/SU - PROPOSTA (POLICARBONATS BANQUETES POLIESPORTIU)
Votació:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de policarbonats transparents
per a les banquetes del poliesportiu..
2. L’àrea d’esports ha presentat el pressupost de la mercantil Sports Fevi, S.L.
(B43411602) per l'execució del contracte per un import de 678,20 €, IVA exclòs i 142,42
€ 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 policarbonats transparents per a les
banquetes del poliesportiu., amb la mercantil Sports Fevi, 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: 44170000-2
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 678,20 € i 142,42 € 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 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

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 820,62 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 678,20 €, pressupost net, i 142,42 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 342-2120007 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 d’Esports.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

21. 2021/05/SU - PROPOSTA (TANCA VORERA EXTERIOR ESCOLES)
Votació:
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’una tanca per a la vorera de
la sortida de les escoles c/ Genard Bartrolí.
2. L’àrea d’ensenyament ha presentat el pressupost de la mercantil Carpintería Metálica
Vallés Moreno, S.C.P.(J55749329) per l'execució del contracte per un import de 640,00
€, IVA exclòs i 554,40 € 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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

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 tanca per a la vorera de la sortida de
les escoles c/ Genard Bartrolí, amb la mercantil Carpintería Metálica Vallés Moreno, S.C.P., vist
que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que
l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors, que individual o conjuntament superin els
llindars del contracte menor dins del present exercici pressupostari de conformitat amb les
següents condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 34928200-0
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 2.640,00 € i 554,40 € 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 3.194,40 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 2.640,00 €, pressupost net, i 554,40 € 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 Maria Elena Estarlich 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

VACANCES I AP PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ
22. CONCESSIÓ DE VACANCES - FÀTIMA BLANCH FARNÓS
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Per part de Fàtima Blanch Farnós personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Serveis Socials ha sol·licitat gaudir de les seves vacances l'11 de maig, 13 al 16 de juliol i del 2
al 27 d'agost de 2021 i assumptes personals els dies: 15 febrer, del 29 de març a l'1 d'abril de
2021.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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

23. CONCESSIÓ DE VACANCES - MONTSE TOMÀS CID
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Per part de Montse Tomàs Cid personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Serveis Socials ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 13 al 16 de juliol i del
3 al 27 d'agost de 2021, i assumptes personals els dies: 15 de febrer, 31 de març i 1 d'abril de
2021.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

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. CONCESSIÓ DE VACANCES - GUILLEM GAYA SOL
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Per part de Guillem Gaya Sol personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de la
Biblioteca Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el 5, 22, 23 i 26 de juliol; del 2 al
20 d'agost; 3, 6, 7 i 8 de setembre; i 11 d'octubre de 2021. I assumptes personals els dies: 1
d'abril; 15 i 16 de juliol de 2021; 3, 4, 5 i 7 de gener de 2022.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

25. CONCESSIÓ DE VACANCES - GEORGINA CODORNIU
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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

Fets
Per part de Georgina Codorniu Escrivà personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
de Serveis Socials ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 13 al 16 de juliol,
del 3 al 27 d'agost i 11 de maig i assumptes personals els dies: 15 de febrer, 31 de març i 1
d'abril de 2021.

Fonaments de dret
RDL 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir les vacances i AP sol·licitats.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de personal.

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

ALTRES
26. APORTACIÓ ECONÒMICA AL CONVENI PER L'EXPOSICIÓ D'ESTRIS
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Atès que en data dinou d’abril de 2000 es va signar un conveni de col·laboració entre l’
ajuntament de Santa Bàrbara i el senyor Àngel Fibla Bel, propietari d’una col·lecció d’estris

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

laborals i de la llar, mitjançant el qual el Sr. Fibla Bel obrirà al públic la col·lecció abans
esmentada en determinades ocasions, per tal de donar coneixement de les tradicions i costums
del municipi.

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

Durant l’any 2020 i degut a l’estat d’alarma decretat a mitjans del mes de març i les posteriors
restriccions que s’han anat aplicant com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la
pandèmia de la COVID-19, no ha estat possible la celebració de les diferents activitats en les
que participava el Sr. Ángel Fibla Bel mitjançant l’obertura al públic de l’exposició de la
col·lecció d’estris antics.
L’import de la indemnització s’ajustarà a la situació actual.

Fonaments de dret
La clàusula segona del conveni signat estableix que l’ajuntament de Santa Bàrbara.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Abonar al senyor Àngel Fibla Bel la quantitat de 500,00 €, en concepte d’
indemnització pel manteniment de l’exposició d’estris antics, corresponent a l’anualitat 2020.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Sr. Àngel Fibla Bel 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

27. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT SERVEIS BÀSICS - J. F. A.
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 - J. F. A.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:25:10 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 01/03/2021 a les 18:42:44

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 6057DA22CC55457B866A15BFB9FC7E4D i data d'emissió 01/03/2021 a les 18:49:33

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

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

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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