Acta Junta de govern
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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/03/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 18 de març de 2021
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:45
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Eulàlia Pla Coto (JUNTS)

Excusen la seva assistència:
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 04/03/2021
Votació
Per unanimitat.

2. APROVACIÓ PLA DE DESPLEGAMENT DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA - AUGUTE
Votació
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

L’Associació d’Usuaris Guifi.net i Linux Terres de l’Ebre (AUGUTE), és una entitat sense ànim
de lucre registrada a la CMT com a operadora de Telecomunicacions, per poder assolir un dels
seus objectius socials que és el de promocionar i construir una xarxa de telecomunicacions a
partir de xarxes comunitàries, persones individuals, empreses i administracions, i Millorar el
nivell tecnològic de les Terres de l'Ebre.
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L'Associació d'Usuaris Guifi.net i Linux Terres de l'Ebre (AUGUTE), ha presentat el Pla
de desplegament de xarxa de fibra òptica al municipi de Santa Bàrbara redactat per l’enginyer
de telecomunicacions Òscar Alavedra Martí.

Fonaments de dret
Decret 179/1995, de 13 de junt pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica al municipi de
Santa Bàrbara, presentat per l’operadora Associació d'Usuaris Guifi.net i Linux Terres de l'Ebre
(AUGUTE) i redactat per l’enginyer de telecomunicacions Òscar Alavedra Martí.
SEGON. Ordenar l’exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de vint
dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per oportunes,
mitjançant anuncis a publica ren el Butlletí Oficial de la Província i l’e-Tauler de la Corporació.
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap al·legació
o reclamació el Pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica al municipi de Santa Bàrbara,
esdevindrà definitivament aprovat.

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. 5 DE L'OBRA "REMODELACIÓ DE L'EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT - FASE 4
Votació
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

Fets
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La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 5 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’
ajuntament – Fase 4”, per un import de divuit mil vuit-cents cinquanta-cinc euros amb quarantaun cèntims (18.855,41 €). Els serveis tècnics municipals han fet les comprovacions necessàries
i han emès informa favorable.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’
ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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. 5 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament –
Fase 4a”, per un import de 18.855,41 €.
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. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER ÁNGEL FIBLA CONTRA L'ACORD DE DATA
18/02/2021
Votació
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

Fets
Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. Àngel Fibla Bel contra l’acord adoptat per la Junta
de Govern Local de data 18 de febrer de 2021, en virtut del qual es va acorda reduir l’aportació
econòmica corresponent a l’any 2020 degut a que per 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 va ser 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.
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Contra aquest acord presenta les següents al·legacions:
El conveni de col·laboració fa més de vint anys que s’està renovant anualment
Que la finalitat del conveni és mantenir i preservar part de la història del nostre poble i de les
nostres terres, ja que la col·lecció conté mots exemplars únics.
Que l’entrada i visita al museu són gratuïtes.
Que el recurrent ha deixat de forma desinteressada exemplars de gran valor al Museu de la
Vida a la Plana del municipi, les quals continuen allí, sense haver demanat res a canvi.
Per tot l’exposat i en aplicació de la clàusula segona del conveni signat, que estableix que l’
ajuntament de Santa Bàrbara abonarà a l’altra part, en concepte d’indemnització per l’obertura
al públic de l’Exposició la quantitat pactada actualitzada segons l’IPC interanual, sol·licita que
es tingui per presentat recurs contra l’acord esmentat i es procedeixi a abonar la quantitat
corresponent a l’anualitat 2020.

Fonaments de dret
La clàusula segona del conveni de col·laboració signat entre l’ajuntament de Santa
Bàrbara i el senyor Àngel Fibla Bel, per l’obertura al públic de l’exposició de la col·lecció
d’estris laborals i de la llar.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Admetre el recurs de reposició presentat pel Sr. Ángel Fibla Bel i aprovar el
pagament al recurrent, en concepte d’indemnització per l’obertura al públic de l’Exposició la
quantitat establerta al conveni actualitzada segons l’IPC interanual de l’exercici 2020 aprovada
per l’Institut Nacional d’Estadístic, per un import de 874,08 €, en concepte d’indemnització pel
manteniment de l’exposició d’estris antics, corresponent a l’anualitat 2020.
SEGON. Donar trasllat del present acord al recurrent i a intervenció de fons.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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

INTERVENCIÓ
5. APROVACIÓ DE FACTURES
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Votació
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 6 que consta en l’annex 1.
Per part de la Intervenció d’aquest Ajuntament en relació amb l’esmentada despesa s'ha
emès informe favorable.

Fonaments de dret
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, em matèria de
pressupostos.
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 6 per un import total de 93.741,76€
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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

6. APROVACIÓ RELACIÓ DE LIQUIDACIONS I AUTOLIQUIDACIONS DE PLUSVÀLUES
QUART TRIMESTRE 2020
Votació
Per unanimitat.

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

Fonaments de dret
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 març.
Llei General Tributària.
Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys Urbans.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, corresponent al quart trimestre de 2020, presentada per un import de
4.770,96 €.
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, corresponent al quart trimestre de 2020, presentada per un
import de 3.066,99 €.
TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació aprovada.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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
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7. REVISIÓ TAXA ESCOMBRARIES C/ MAJOR, 45
Votació
Per unanimitat.

Fets
Vist al petició presentada pel Sr. Joaquín Martí Roé, en que sol·licita la revisió de la taxa de
recollida de brossa domiciliària de l’edifici situat al carrer Major núm. 45, per tractar-se d’un
immoble que no reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat.
El Tècnic municipal ha efectuat visita de comprovació i ha emès el corresponent informe que s’
adjunta com a annex.

Fonaments de dret
Decret 141/2012, de 30 d’octubre pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels
habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la rectificació de la taxa de recollida de brossa domiciliària de l’edifici situat al
carrer Major núm. 45 d’aquest municipi, per a l’exercici 2021.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de taxes.

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:
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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

8. REVISIÓ CADASTRAL I DE TAXES DE L'IMMOBLE DEL C/ MAJOR, 111
Votació
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Per unanimitat.

Fets
Vist al petició presentada per la Sra. Montserrat Perales Monserrate, en que sol·licita la revisió
de les taxes de clavegueram i de recollida de brossa domiciliària de l’edifici situat al carrer
Major núm. 111, per tractar-se d’un immoble que no reuneix les condicions mínimes d’
habitabilitat.
El Tècnic municipal ha efectuat visita de comprovació i ha emès el corresponent informe que s’
adjunta com a annex.

Fonaments de dret
Decret 141/2012, de 30 d’octubre pel qual es regulen les condicions mínimes d’
habitabilitat dels habitatges i cèdula d’habitabilitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la rectificació de la taxa de clavegueram i de recollida de brossa domiciliària
de l’edifici situat al carrer Major núm. 111 d’aquest municipi, per a l’exercici 2021.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i al departament de taxes.

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:
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9. SOL·LICTUD BBVA EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA - C/ HEREU, 113, ESC. A, 2N.,
2A.
Votació
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Per unanimitat.

Fets
Vista la petició presentada per B. B. V. A., SA, en la que sol·licita no l’hi sigui liquidat l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la
transmissió de la següent finca:
Urbana situada al carrer Hereu núm. 113, Esc. A, 2n., 2a. (Ref. Cadastral.
8705203BF8180F0010MA).

Per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït
un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la
següent finca:
Urbana situada al carrer Hereu núm. 113, Esc. A, 2n., 2a. (Ref. Cadastral.
8705203BF8180F0010MA).

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït
un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.
SEGON. Donar trasllat a la peticionària i al departament de Plusvàlues.
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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 BUILDINGCENTER, SAU EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA - C/
AMOR, 15, 1R., 3A.
Votació
Per unanimitat.

Fets
Vista la petició presentada per BUILDINGCENTER, SAU, en la que sol·licita no l’hi sigui liquidat
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent
a la transmissió de la següent finca:
Urbana situada al carrer
805425BF8180F0010XA).

Amor

núm.

16,

1r.,

3a.

(Ref.

Cadastral.

Per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït
un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la
següent finca:
Urbana situada al carrer
805425BF8180F0010XA).

Amor

núm.

16,

1r.,

3a.

(Ref.

Cadastral.

Per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït
un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.
SEGON. Donar trasllat a la peticionària i al departament de Plusvàlues.

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

11. SOL·LICITUD JORGE ARRUFAT JARDÍ EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA - C/ PAU
CASALS, 4, 2N. C
Votació
Per unanimitat.

Fets
Vista la petició presentada pel Sr. Jorge Arrufat Jardí, en la que sol·licita no l’hi sigui liquidat l’
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent
a la transmissió de la següent finca:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

Urbana situada al carrer
9005904BF8190E0007FY).

Pau

Casals

núm.

4,

2n.

C.

(Ref.

Cadastral.

Per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït
un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la
següent finca:
Urbana situada al carrer
9005904BF8190E0007FY).

Pau

Casals

núm.

4,

2n.

C.

(Ref.

Cadastral.

Per no correspondre la liquidació de l’impost al tractar-se d’una venda en la que no s’ha produït
un increment de valor des del moment de l’adquisició de l’immoble.
SEGON. Donar trasllat al peticionari i al departament de Plusvàlues.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

12. SOL·LICITUD BAIXA REBUTS ERRONIS - PLUSVÀLUA C/ BALEARS, 29
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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

Fets
Presentat el recurs de reposició pel Sr. Joan Carles Lleixà Caballé, respecte el rebut de
liquidació de l’Impost sobre Increment sobre el Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
(IIVTU) de l’immoble situat al C/ Balears núm. 29 amb clau de cobrament: 43-140-652-2021-013046, d'aquest municipi en el sentit que l’hi estat liquidat un percentatge de valor imputable del
100% quan en realitat l’hi correspon un percentatge del 50%.

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:
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni emès a nom del Sr. Joan Carles Lleixà
Caballé, respecte el rebut de liquidació de l’Impost sobre Increment sobre el Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTU) de l’immoble situat al Carrer Balears núm. 26 amb clau
de cobrament: 43-140-652-2021-01-3046.
SEGON. Aprovar la liquidació corresponent a l’Impost sobre Increment sobre el Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTU) de l’immoble situat al carrer Balears núm. 26 a nom del
Sr. Joan Carles Lleixà Caballé, en el percentatge correcte del 50%.
TERCER. Donar trasllat del present acord al recurrent, a Base Gestió Ingressos Locals i al
departament de plusvàlues.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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

13. SOL·LICITUD BAIXA REBUTS ERRONIS - PLUSVÀLUA PG. ESCOLES, 11

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

Votació
Per unanimitat.

Fets
Presentat el recurs de reposició per la Sra. M. Cinta Accensi Homedes, respecte el rebut de
liquidació de l’Impost sobre Increment sobre el Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
(IIVTU) de l’immoble situat al passeig de les Escoles núm. 11 amb clau de cobrament: 43-140352-2021-01-2955, d'aquest municipi en el sentit que se li ha liquidat un percentatge de valor
imputable del 100% quan en realitat li correspon un percentatge del 33,33%.

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:
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni emès a nom de Sra. M. Cinta Accensi
Homedes, respecte el rebut de liquidació de l’Impost sobre Increment sobre el Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTU) de l’immoble situat al passeig de les Escoles núm. 11
amb clau de cobrament: 43-140-352-2021-01-2955.
SEGON. Aprovar la liquidació corresponent a l’Impost sobre Increment sobre el Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTU) de l’immoble situat al passeig de les Escoles núm. 11 a
nom de Sra. M. Cinta Accensi Homedes, en el percentatge correcte del 33,33%.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la recurrent, a Base Gestió Ingressos Locals i al
departament de plusvàlues.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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.

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

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
14. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA D'OBRES I DE ICIO EXP. 3/2017
Votació
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant sol·licitud de llicència de data 07 de febrer de 2017, la Sra. Maria José Fernández
Ferrer, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en
l'arranjament del sostre, substitució de finestres i porta d'accés a l’edifici situat al carrer Camí
de Borda, 10.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 16 de febrer de 2021, informe
tècnic FAVORABLE de CADUCITAT 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.
Llei 58/2003, de 19 de desembre, General Tributària.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres de l’expedient d'obra menor número 2017/03.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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.

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

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. RENÚNCIA DE LA LLICÈNCIA D'OBRES EXP. 23/2019
Votació
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant sol·licitud de llicència de data 25 de març de 2019, el Sr. Josep Vegué Valmaña va
comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres consistents en la substitució de la
porta del magatzem a l'edifici situat al carrer Girona, 89.
En data 14 de setembre de 2020, el Sr. Josep Vegué Valmaña presenta la sol·licitud de
renuncia a la llicència d'obres de l'expedient 23/2019 i la devolució de l’import corresponent a l’
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i de l'import corresponent a la fiança
fins a final d'obra.
En data 18 de febrer de 2021, el vigilant municipal emet informe de verificació de que les obres
esmentades no han estat realitzades.

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

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la renuncia a la llicència municipal d’obres Exp. 23/2019.
SEGON. Aprovar la devolució de l’import corresponent a l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO), per un import de 42,95 €

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

TERCER. La devolució de la fiança del cartell d’obres per un import de 57,00 €.
QUART. Comunicar els presents acords al peticionari i a intervenció de fons.

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

CONTRACTES
16. 2021/09/SU - PROPOSTA CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT SOBRES CONSULTA
PLANTA COMPOSTATGE
Votació
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de sobres i paperetes per a la
realització de la consulta popular de la planta de compostatge.
2. L’àrea de Participació Ciutadana ha presentat el pressupost de la mercantil Impemta
Querol, S.L.(B43364249) per l'execució del contracte per un import de 297,86 €, IVA
exclòs i 62,55 € 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 (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

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 sobres i paperetes per a la realització
de la consulta popular de la planta de compostatge, amb La mercantil Impemta Querol, 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: 30199230-1
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 297,86 € i 62,55 € 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 360,41 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 297,86 €, pressupost net, i 62,55 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 924-2269911 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 (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Maria Elena Estarlich Arasa, Regidora de
Participació Ciutadana.
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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

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

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

17. 2021/10/SU - PROPOSTA CONTRACTACIÓ INSTAL·LACIÓ EXTINTORS ESCOLA
JAUME BALMES
Votació
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament dels extintors per a l'Escola
Jaume Balmes.
2. L’àrea d’Ensenyament ha presentat el pressupost de la mercantil Nemea Sistemes
contra Incendis, S.L.(B43788942) per l'execució del contracte per un import de 455,00
€, IVA exclòs i 95,55 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

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 dels extintors per a l'Escola Jaume
Balmes, amb La mercantil Nemea Sistemes contra Incendis, 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: 35111300-8
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 455,00 € i 95,55 € 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 550,55 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 455,00 €, pressupost net, i 95,55 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 323-2120004 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 d’
Ensanyament.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

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. 2021/07/SE - PROPOSTA CONTRACTACIÓ SERVEI D'ADEQUACIÓ XARXA ELÈCTRICA
CASES VALLÉS
Votació
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’adequació de la xarxa elèctrica existent
al pàrquing de les Cases Vallés.
2. L’àrea d'Urbanisme ha presentat el pressupost de la mercantil Edistribución Redes
Digitales, S.L.U.(B82846817) per l'execució del contracte per un import de 3.182,61 €,
IVA exclòs i 668,35 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

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’adequació de la xarxa elèctrica existent al pàrquing
de les Cases Vallés, amb la mercantil Edistribución Redes Digitales, S.L.U., vist que no s'han
vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha
subscrit altres contractes menors, que individual o conjuntament superin els llindars del
contracte menor dins del present exercici pressupostari de conformitat amb les següents
condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 45311100-1
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 3.182,61 € i 668,35 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 3.850,96 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 3.182,61 €, pressupost net, i 668,35 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 165-2100003 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Antonio Ollés Molías, Regidor d’Urbanisme.
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 (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

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

19. 2021/08/SE - PROPOSTA CONTRACTACIÓ SERVEI D'INSTAL·LACIÓ NOVA XARXA
ELÈCTRICA CASES VALLÉS
Votació
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’instal·lació de nova xarxa elèctrica al
parquing Cases Vallés .
2. L’àrea d'Urbanisme ha presentat el pressupost de la mercantil Elecnor, S.A.(A48027056)
per l'execució del contracte per un import de 8.034,16 €, IVA exclòs i 1.687,17 € 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 (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

PRIMER. Executar el contracte del servei d’instal·lació de nova xarxa elèctrica al parquing
Cases Vallés , amb la mercantil Elecnor, S.A., vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes
menors, que individual o conjuntament superin els llindars del contracte menor dins del present
exercici pressupostari de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 45311100-1
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 8.034,16 € i 1.687,17 € 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 9.721,33 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 8.034,16 €, pressupost net, i 1.687,17 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 165-2100003 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Antonio Ollés Molías, Regidor d’Urbanisme.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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.

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

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. 2021/09/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
L'ESPECTACLE "LA RATETA QUE..." (JORNADES CULTURALS)
Votació
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’espectacle amb l’actuació “La Rateta
que...”.
2. L’àrea de Cultura ha presentat el pressupost la mercantil AGMA, S.L.(B43522192) per
l'execució del contracte per un import de 800,00 €, IVA exclòs i 168,00 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

PRIMER. Executar el contracte del servei d’espectacle amb l’actuació “La Rateta que...”, amb
la mercantil AGMA, 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: 92310000-7
El contracte s’executarà el dia 25 d'abril de 2021.
El preu del contracte es fixa en 800,00 € i 168,00 € 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 968,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 800,00 €, pressupost net, i 168,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 334-2260902 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Agustí Espuny Fluixà, Regidor de Cultura.
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 (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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

21. 2021/10/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
L'ACTUACIÓ DE LIA SAMPAI (JORNADES CULTURALS)
Votació

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’espectacle amb l’actuació de l’artista
Lia Sampai.
2. L’àrea de Cultura ha presentat el pressupost del Sr. José Miguel Garanto Fajo
(52595879P) per l'execució del contracte per un import de 578,51 €, IVA exclòs i 121,49
€ 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 servei d’espectacle amb l’actuació de l’artista Lia Sampai,
amb el Sr. José Miguel Garanto Fajo, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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:

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 92312200-3
El contracte s’executarà el dia 17 d'abril de 2021.
El preu del contracte es fixa en 578,51 € i 121,49 € 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 700,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 578,51 €, pressupost net, i 121,49 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 334-2260902 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Agustí Espuny Fluixà, Regidor de Cultura.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

22. 2021/11/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DEL
RECITAL LORQUIANAS (JORNADES CULTURALS)
Votació

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’espectacle amb el recital Lorquianas.
2. L’àrea de Cultura ha presentat el pressupost l’associació Asociación Cultural
Lorquianas(G55716898) per l'execució del contracte per un import de 250,00 € +
100,00 €, IVA exclòs i 0,00 € + 21,00 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei d’espectacle amb el recital Lorquianas, amb l’
associació Asociación Cultural Lorquianas, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació
fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors, que
individual o conjuntament superin els llindars del contracte menor dins del present exercici
pressupostari de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

Codi CPV: 92312120-8
El contracte s’executarà el dia 24 d'abril de 2021.
El preu del contracte es fixa en 250,00 € + 100,00 € i 0,00 € + 21,00 € 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 371,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 250,00 € + 100,00 €, pressupost net, i 0,00 € + 21,00 € en concepte d’Impost sobre el
valor (IVA) afegit al tipus del 0 % + 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 334-2260902
del pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de
conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Agustí Espuny Fluixà, Regidor de Cultura.
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
23. CONCESSIÓ DE VACANCES - DOMÈNECH ARASA, LLUÍS

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

Fets
Per part de Lluís Domènech Arasa personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 29 de març a l'1
d'abril, del 2 al 13 d'agost, l'11 d'octubre, del 27 al 30 de desembre de 2021 i del 3 al 5 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:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

24. CONCESSIÓ DE VACANCES - NAVARRO MATAMOROS, AGUSTÍ
Votació
Per unanimitat.

Fets
Per part d'Agustí Navarro Matamoros personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat
de Brigada Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 19 al 30 de juliol,
del 2 al 6 d'agost; 2, 3 i del 13 al 17 de desembre de 2021 i assumptes personals els dies: 9 i
10 de desembre de 2021.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

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

25. CONCESSIÓ DE VACANCES - FORT RODRÍGUEZ, MERCÈ
Votació
Per unanimitat.

Fets
Per part de Mercè Fort Rodríguez personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
l'Smartcentre ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 9 al 31 d'agost, 31 de
març i 1 d'abril de 2021; i del 3 al 7 de gener de 2022 i assumptes personals els dies: 23 i 25 de
juny; 12, 13 i 14 de juliol; 22 i 23 de desembre 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

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 BENÈFICA A CÀRITAS PARROQUIAL 2021
Votació

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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

Per unanimitat.

Fets
El secretari de Càritas Parroquial ha presentat sol·licitud en la que demana l’aportació anual
per poder atendre ajuts d’emergència social.
La Regidora de Serveis Social informa favorablement sobre la concessió de l’aportació
benèfica en concepte d’ajuts d’emergència per l’exercici 2021.

Fonaments de dret
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.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. La concessió de l’aportació benèfica de 2.000,00 € a l’entitat municipal Càritas
Parroquial per a atendre ajuts d’urgència de l’exercici 2021.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Càritas Parroquial, i a intervenció de fons.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** ISABEL VERGE (R: P4314000C) el dia 29/03/2021 a les 17:30:09 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 29/03/2021 a les 18:00:55

27. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT AL LLOGUER I AJUTS SERVEIS BÀSICS - L.
I. L. CH.
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 963B0797728E4FBC84C54225316E4521 i data d'emissió 29/03/2021 a les 18:05:29

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 ajut serveis bàsics - L. I. L. Ch.
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha emès per
informe favorable sobre la sol·licitud presentada, i que consta a l’expedient com Annex I, II, IIII
IV.

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 ajut 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, II, IIII IV.
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
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