Acta Junta de govern
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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 08/04/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Extraordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 8 d'abril de 2021
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 19:10
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Eulàlia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/03/2021
Votació:
Per unanimitat

2. APROVACIÓ BASES DEL CONCURS D'IMATGE DIGITAL 2021
Votació:
Per unanimitat

Fets
La Regidoria de Noves tecnologies ha elaborat les Bases per al Concurs d’imatge digital 2021.
L’objectiu d'aquest concurs d’imatge digital és fomentar el coneixement del nostre poble i de la
seva gent així com incentivar l’ús de les tecnologies de la informació entre els planers.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

El concurs pretén apropar i donar a conèixer la nostra població en tots els vessants possibles:
medi natural, urbanisme, arquitectura, societat, festes, tradicions, etc.
El tema de la XVI edició del concurs de fotografia digital serà: Mirades emMASCARADES.

Fonaments de dret
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals

En conseqüència, S'ACORDA:
Aprovar les Bases del concurs d’imatge digital 2021 presentades per la Regidoria de Noves
tecnologies.

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. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL
MANTENIMENT DE LA LLAR D'INFANTS "LES BECEROES"
Votació:
Per unanimitat

Fets
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona de data 23 de març de
2021, pel qual s’aprova l’atorgament de subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al
funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació
infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020.
L’Ajuntament se Santa Bàrbara va presentar sol·licitud d’acord amb convocatòria de
subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants
públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al
curs 2019-2020.
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Per atendre aquesta línia la Diputació de Tarragona va consignar 4.450.000,00 € del
pressupost per l’exercici 2020 a l’aplicació pressupostària 2020-1010-323-46200.
El règim de concurrència de la concessió és competitiva i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el 29 de gener 2021.
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L’ajuntament ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració
responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no som deutors per cap concepte
de la Diputació de Tarragona.

Fonaments de dret
Art. del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
Art. del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen
el procediment de concessió de concurrència competitiva.
Art. 172 que regula la modificació de la Llei 12/2009 (Educació), de la Llei 5/2020, del 29
d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’
impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Convocatòria del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants
publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per
al curs 2019-2020.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data 23 de març de 2021, pels conceptes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Llar d'infants "Les Beceroles"
Pressupost Elegible: 22.015,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 22.015,00 euros
SEGON. Comprometre’s a destinar els imports concedits a les finalitats pel qual han estat
atorgades.
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TERCER. Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de concessió de la subvenció.

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

4. APROVACIÓ PROGRAMA D'ACTES DE LES XXIX JORNADES CULTURALS
Votació:
Per unanimitat

Fets
La Regidoria de Cultura ha elaborat els Programa d’actes de les XXIX JORNADES
CULTURALS, a dur a terme des del dia 17 d’abril fins el dia 1 de maig de 2021, durant els
quals es realitzaran diverses activitats de caire cultural com són la presentació de llibres d’
autors locals, lectures a càrrec d’alumnes d’ESO de l’Institut les Planes i alumnes de Primària
de l’Escola Jaume Balmes, lliurament del XXX Premi Literari Rogelio Farnós, lliurament dels
premis del XXX Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, entre d’altres.

Fonaments de dret
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals

En conseqüència, S'ACORDA:
Aprovar el Programa d’actes de les XXIX JORNADES CULTURALS, presentat per la regidoria
de cultura d’aquest ajuntament.

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
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5. SOL·LICITUD INSTAL·LACIÓ CASETA PIROTÈCNIA
Votació:
Per unanimitat
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Fets
La Sra. M. Pilar Aljarilla Zumaquero ha presentat escrit en que exposa que és titular d’un
comerç fix al municipi de l’Ampolla de venta de pirotècnia i dos punts de venda ambulants en
caseta mòbil als municipis de el Perelló i Camarles, i estaria interessada en poder posar una
caseta com a punt de venda de pirotècnia eventual a Santa Bàrbara els dies 21 a 23 de juny,
ambdós inclosos, coincidint amb les festes de Sant Joan.
Un cop valorada la petició presentada i tenint en compte que en el municipi no hi ha cap punt
de venda de pirotècnia.

Fonaments de dret
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Ordenança Fiscal 22 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir permís per posar una caseta com a punt de venda de pirotècnia eventual a
Santa Bàrbara els dies 21 a 23 de juny, ambdós inclosos, coincidint amb les festes de Sant
Joan, en el solar municipal (plaça de bous) situat al carrer Llibertat, s/n.
SEGON. Aprovar la liquidació de la taxa corresponent a l’ocupació de l via pública.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la peticionària.

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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6. CONNEXIÓ A LA XARXA DE L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN CASC URBÀ - C
/LOPE DE VEGA NÚM. 13
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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

Per unanimitat

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Francisco Romero Gallego, amb DNI ***8450**, amb domicili al
Carrer Sant Antoni núm. 13, de la Galera (Tarragona), per efectuar els DRETS DE
CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ LOPE DE VEGA NÚM.
13, d'aquesta població, zona qualificada com a urbana.
Li correspon el pagament de 67,14 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta llicència.

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

En conseqüència, S'ACORDA:

Atorgar en favor del sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa AGBAR i amb els servei tècnics de l’Ajuntament per a que es dugui a terme la
connexió i la instal·lació del comptador d’aigua, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal i que literalment es transcriu:
“Davant de la sol·licitud signada per Francisco Romero Gallego, amb DNI ***8450**, amb
domicili al Carrer Sant Antoni núm. 13, de la Galera (Tarragona), per efectuar els DRETS DE
CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ Lope de Vega núm. 13,
d'aquesta població, 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.
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Havent de complir les següents CONDICIONS:

1. Les despeses d’instal·lació seran per compte del propietari, dins dels beneficis, que
concedeixi el reglament d’aigües.
2. Llevat que l’Ajuntament exigeixi un diàmetre superior, la canonada serà com a mínim d’
un diàmetre de 6 mm.
3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de sol·licitar les
alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub des de la xarxa general fins el mur
de la façana.
5. Immediatament a l’entrada de la finca, deurà construir un buit en la paret o una caseta,
amb dimensions mínimes de 40 cm., d’alçada i de 20 cm., de profunditat, on s’instal·larà
el comptador i una clau de pas. Deurà situar-se en un lloc de fàcil accés, bona
il·luminació i a una alçada mínima de 60 cm., i màxima de 120 cm.
6. La canonada i altres complements que s’autoritza a construir, passaran automàticament
a ser propietat municipal incorporant-se a la xarxa, per estendre-la a futurs usuaris,
entenent-se atorgades totes les autoritzacions a l’efecte. Si la extensió de la xarxa d’
aigua té que discorre per finques d’altres particulars, aquesta autorització de connexió,
no tindrà validesa fins que el sol·licitant hagi obtingut dels propietaris afectats, l’
autorització o servitud de pas de la xarxa d’aigua al llarg de les seves finques.”

La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudicis a tercers i dins de les
limitacions i condicionaments del Reglament Municipal d’aigües.

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

7. CONNEXIÓ A LA XARXA DE L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN CASC URBÀ - C
/LLUNA NÚM. 16, 1R 1ª
Votació:
Per unanimitat

Fets
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Vista la sol·licitud formulada per Ester Quiles Pérez, amb DNI ***9724**, amb domicili al Carrer
lluna núm. 16, 1r 1ª, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’
AIGUA per a l’immoble situat al C/ Lluna núm. 16,1r 1ª, d'aquesta població, zona qualificada
com a urbana.
Li correspon el pagament de 67,14 euros, els quals ha ingressat a les oficines municipals
mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta llicència.
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Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
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 Ester Quiles Pérez, amb DNI ***9724**, amb domicili al
Carrer lluna núm. 16, 1r 1ª, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’
AIGUA per a l’immoble situat al C/ Lluna núm. 16,1r 1ª, d'aquesta població, 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.
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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.
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Si la extensió de la xarxa d’aigua té que discorre per finques d’altres particulars, aquesta
autorització de connexió, no tindrà validesa fins que el sol·licitant hagi obtingut dels propietaris
afectats, l’autorització o servitud de pas de la xarxa d’aigua al llarg de les seves finques.”
La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudicis a tercers i dins de les
limitacions i condicionaments del Reglament Municipal d’aigües.

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

8. SOL·LICITUD COMPACTACIÓ PERMÍS LACTÀNCIA
Votació:
Per unanimitat

Fets
Vista la sol·licitud presentada per la treballadora d’aquest Ajuntament, Judith Beltri Soria,
adscrita a la llar d’infants “Les Beceroles”, en la que exposa que el permís de maternitat del que
gaudeix se l’hi acabarà el proper dia 14 d’abril de 2021, per la qual cosa sol·licita l’hi sigui
concedida la compactació de les hores del permís de lactància un cop finit el permís per
maternitat amb una durada màxima de vint setmanes.

Fonaments de dret
Article 14.2 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques
Catalunya.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar la compactació de les hores del permís de lactància, un cop finit el permís
per maternitat amb una durada màxima de vint setmanes.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i al departament de personal.

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

9. ADQUISICIÓ DRET FUNERARI - NÍNXOL NÚM. 33, BLOC C - CEMENTIRI MUNICIPAL
Votació:
Per unanimitat

Fets

Vista la petició presentada per la Sra. Gabriela Sandache, en la que sol·licita la concessió a
perpetuïtat del dret funerari del nínxol núm. 33 bloc C del Cementiri municipal.
Li correspon el pagament de la taxa, regulada a l'ordenança fiscal núm. 8, article 6, apartat a) i
la taxa de l'ordenança fiscal núm. 3, art. 7è, epígraf 4t.3, les quals ha ingressat a les oficines
municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta concessió.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 33 bloc C a favor de
la peticionària, l’expedició del títol i aprovar la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionaria i a intervenció de fons.

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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

INTERVENCIÓ
10. PROPOSTA APROVACIÓ DE FACTURES
Votació:
Per unanimitat

Fets
Vista la relació de factures número 8 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 8 per un import total de 42.402,44€
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.

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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

11. SOL·LICITUD MARIANA ESPUNY LEZAUN EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA - C/
BALEARS, 38
Votació:
Per unanimitat

Fets
Vista la petició presentada per la Sra. Mariana Espuny Lezaun, 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 Balears núm. 38 (Ref. Cadastral. 8602525BF8180B0001TG).

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

Fonaments de dret
Atès que en data 17 de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictat sentència per
la qual determina que no es pot exigir l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana quan no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’
adquisició de l’immoble (SSTC 26/2017, FJ 7; i 37/2017, FJ 5). I en conseqüència
declara nuls les articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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 Balears núm. 38 (Ref. Cadastral. 8602525BF8180B0001TG).

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

12. SOL·LICITUD MÒNICA SAURA ROÉ EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA - C/ MILÀ I
FONTANALS, 22
Votació:
Per unanimitat

Fets
Vista la petició presentada per la Sra. Mònica Saura Roé, 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 CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

Urbana situada al carrer
8500706BF8180B0001OG).

Milà

i

Fontanals

núm.

22

(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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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
8500706BF8180B0001OG).

Milà

i

Fontanals

núm.

22

(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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

13. SOL·LICITUD BAIXA REBUTS ERRONIS - TAXES I PREUS PÚBLICS
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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

Fets
Presentat el recurs de reposició pel Sr. Luís Pitarch Escrivà, respecte el rebut de taxes i preus
públics exercici 2018, corresponents a l’immoble situat al polígon 21 parcel·la 11 amb clau de
cobrament: 43-140-100-2018-1-2002842, expedient 1-2018/96086-EXE d'aquest municipi en el
sentit que manté una titularitat errònia.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la baixa del rebut erroni emès a nom de la Sra. Ramona Escrivà Maigi, en
concepte de taxes i preus públics agrupats, amb clau de cobrament: 43-140-100-2018-12002842 i expedient 1-2018/96086-EXE.
SEGON. Aprovar la liquidació directa de l’exercici 2018 modificant les dades censals per a
propers padrons, a nom del titular correcte el Sr. Luís Pitarch Escrivà.
TERCER. Donar trasllat del present acord al recurrent, a Base Gestió Ingressos Locals i al
departament de taxes i preus públics agrupats d’aquest Ajuntament.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

14. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESENTADA PER LA MERCANTIL SOCIEDAD GENERAL
DE AGUAS DE BARCELONA - AGBAR CORRESPONENT A LA GESTIÓ MUNICIPAL DE L’
AIGUA ANY 2020
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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

Per unanimitat

Fets
I. Amb data 12 de novembre del 2004, es signa el Conveni per a la pròrroga del contracte per a
la gestió del Servei Municipal d’Aigua, realitzada a raó de la necessitat de realitzar unes
importants obres en el Servei Municipal d’Aigua de Santa Bàrbara i en el que es regulen les
condicions per a la recuperació de la inversió que Sorea com a gestor del servei hi participa.
Aquesta participació en les obres consistiria en una aportació màxima de 283.940,00 € en l’
execució d’un nou dipòsit d’aigua i canonades de connexió al servei i a més a més una
execució d’obres amb construcció i equipament d’un pou nou i l’equipament del pou Forcada
valorades en 189.196,42 €.
II. Atenent a les inversions realitzades per Sorea, la seva retribució com a gestor del Servei
Municipal d’aigua passarà a estar constituïda per una doble partida que retribuirà per una
banda la gestió i per l’altra la inversió efectuada, constituint dita retribució la base de l’estudi de
tarifes que de forma anual sotmetrà a l’Ajuntament per la seva revisió o aprovació si s’escau.
III. La retribució de la gestió inclourà totes aquelles despeses inherents a l’explotació del Servei
degudament justificades i s’actualitzarà en base a una formula de revisió establerta en l’article
29 del Plec de Condicions. La retribució de la inversió del gestor del Servei inclourà la
recuperació de la inversió i de les despeses financeres derivades de dita inversió, calculats
segons les condicions establertes en l’apartat TERCER del vigent conveni. Igualment formaran
part de la retribució del gestor del Servei aquelles subvencions que en el seu cas pugui acordar
l’Ajuntament per eixugar els dèficits ocasionats per un eventual desequilibri econòmic de les
tarifes del servei que no permeti cobri la retribució estipulada en el present Conveni.
IV. Vista la liquidació presentada per la mercantil SOREA corresponent a l’any 2020, per la
gestió municipal de subministrament d’aigua potable, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de
8.475,06 €.

Fonaments de dret
Contracte de per a la gestió del Servei Municipal d’Aigua.

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

PRIMER. Aprovar la liquidació corresponent al subministrament d’aigua potable de l’any 2020,
amb saldo a favor de l’Ajuntament per un import de 8.475,06 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’empresa SOREA i a intervenció de fons.

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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

URBANISME
15. CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 70/2016
Votació:
Per unanimitat

Fets
En data 16 de setembre de 2016 la Sra. Maria Àngels Espuny Segarra va sol·licitar de l’
Ajuntament de Santa Bàrbara la concessió d’una llicència urbanística per realitzar les
següents obres: reformes interiors al Passeig de les Quatre Carreteres núm. 50 de
Santa Bàrbara.
El termini previst per a iniciar i per finalitzar les obres era d’un any per començar-les i de
tres anys per acabar-les.
Els serveis tècnics municipals van emetre informe de data 23 de febrer de 2021 sobre l’
estat d’execució de les esmentades obres. En aquest informe es fa constar que les
obres encara no s’havien iniciat i havia transcorregut el termini per fer-ho.
En la llicència se l’advertia que l’incompliment dels terminis per començar o acabar les
obres comportaria la caducitat de la llicència.
Per resolució de l’Alcaldia de data 24 de febrer de 2021 es va atorgar un termini d’
audiència de 10 dies i transcorregut aquest, segons certificat de la secretària acctal. de
la corporació, no s’han presentat al·legacions.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

PRIMER. Declarar la caducitat de la llicència d’obres concedida per resolució de l’Alcaldia de
data 26 de setembre de 2016 en favor de la Sra. Maria Àngels Espuny Segarra i l’
arxivament de les actuacions.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Sra. Maria Àngels Espuny Segarra.

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. PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES D'OBRA EXP. 48/2018
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant sol·licitud de llicència d'obres de data 13 de juny de 2018, la Sra. Maria Carmen Cid
Ariño, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres majors consistents en la
rehabilitació del mas existent al Pol. 20, Parc.61.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 30 de març de 2021, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 d'obres i fiança de residus de l'expedient d'obra
major número 2018/48.

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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

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

17. PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES D'OBRA EXP. 28/2019
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant sol·licitud de llicència de data 05 d'abril de 2019, la Sra. Maria Carmen Curto Cid, va
comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres majors consistents en la construcció
d'un magatzem agrícola al Polígon 20, Parcel·la 61.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 30 de març 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 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança fins a final d'obra i la fiança de residus de l’
expedient d'obra major número 2019/28.

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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

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

18. PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA D'OBRA DE L'EXP. 67/2020
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 14 d'octubre de 2020, el Sr. Agustín Barberà
Cid, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
eliminació del fals sostre i reforç de bigues existents a l’edifici situat al carrer Príncep, 14.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 26 de març 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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/67.
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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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. PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA D'OBRA DE L'EXP. 01/2021
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 04 de gener de 2021, el Sr. José Múria Barberà,
va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
extracció de banyera i instal·lació de dutxa a l’edifici situat al carrer de la Rosa, 7.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 26 de març 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 2021/01.
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 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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. PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA D'OBRA DE L'EXP. 08/2021
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 28 de gener de 2021, la Sra. Maria Luisa Muñoz
Arasa, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
reparació de la fuita del baixant del canal a l’edifici situat al carrer Victòria, 59.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 26 de març 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 2021/08.
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 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

21. PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA D'OBRA DE L'EXP.11/2021
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 02 de febrer de 2021, la Sra. Laura Cid Gil, va
comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la col·locació
de bigues per reforçar les existents a l’edifici situat al carrer Major, 140.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 26 de març 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 2021/11.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

CONTRACTACIÓ
22. 2021/08/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
D'UNA VÀLVULA TERMOSTÀTICA PER A LES DUTXES DEL POLIESPORTIU
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’una vàlvula termostàtica per
a les dutxes del poliesportiu.
2. L’àrea d’esports ha presentat el pressupost de la mercantil Francisco Royo Andreu
(40918530N) per l'execució del contracte per un import de 358,12 €, IVA exclòs i 75,21
€ d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

PRIMER. Executar el contracte del subministrament d’una vàlvula termostàtica per a les dutxes
del poliesportiu, amb el Sr. Francisco Royo Andreu, 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: 42130000-9
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 358,12 € i 75,21 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 433,33 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 358,12 €, pressupost net, i 75,21 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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

23. 2021/12/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A LA
GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GERMANS ARASA "LOS FLARETS"
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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de gestió de l’Escola Municipal de Música
Germans Arasa “Los Flarets”.
2. L’àrea d’Ensenyament ha presentat el pressupost de la mercantil Unió Musical Jaume
Balmes(G43116896) per l'execució del contracte per un import de 14.876,03 €, IVA
exclòs i 3.123,97 € 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 de gestió de l’Escola Municipal de Música Germans
Arasa “Los Flarets”, amb l’entitat Unió Musical Jaume Balmes, vist que no s'han vulnerat les
regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres
contractes menors, que individual o conjuntament superin els llindars del contracte menor dins
del present exercici pressupostari de conformitat amb les següents condicions:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 80000000-4
El termini es fixa en 12 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 14.876,03 € i 3.123,97 € 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 18.000,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 14.876,03 €, pressupost net, i 3.123,97 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 326-2279908 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’
Ensenyament.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

24. 2021/14/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DEL CARRER DE L'AIRE I ADJACENTS (FASE 2 I 3)
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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de modificació del projecte del carrer Aire
i adjacents (fases 2 i 3).
2. L’àrea d’Urbanisme ha presentat el pressupost de la mercantil Javier Roig i Prades
(47623191N) per l'execució del contracte per un import de 750,00 €, IVA exclòs i 157,50
€ d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei de modificació del projecte del carrer Aire i adjacents
(fases 2 i 3), amb El Sr. Javier Roig i Prades, 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: 71300000-1
El termini es fixa en a comptar des de la data de notificació del present acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

El preu del contracte es fixa en 750,00 € i 157,50 € 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 907,50 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 750,00 €, pressupost net, i 157,50 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532-6190017 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Antonio Ollés Molías, Alcalde i Regidor d’
Ubanisme.
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

25. 2021/11/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE SENYALS DE TRÀNSIT PER AL C/ SANT ANTONI I C/ AMOR
Votació:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de senyals de trànsit per als
carrers Sant Antoni i Amor.
2. L’àrea de Governació ha presentat el pressupost de la mercantil SEPITAR 2016, S.L.
(B55687164) per l'execució del contracte per un import de 2.959,89 €, IVA exclòs i
621,58 € 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 senyals de trànsit per als carrers Sant
Antoni i Amor, amb la mercantil SEPITAR 2016, 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: 34992000-7
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 2.959,89 € i 621,58 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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 3.581,47 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 2.959,89 €, pressupost net, i 621,58 € 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 Manel Crespo Liñan.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
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

26. 2021/12/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DEL VESTURARI D'ESTIU DELS VIGILANTS MUNICIPALS
Votació:
Per unanimitat

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament del vestuari d’estiu per als
vigilants municipals.
2. L’àrea de Governació ha presentat el pressupost de la mercantil Insigna Uniformes, S.
L.(B97611164) per l'execució del contracte per un import de 993,89 €, IVA exclòs i
208,72 € 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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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 del vestuari d’estiu per als vigilants
municipals, amb la mercantil Insigna Uniformes, 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: 35811200-4
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 993,89 € i 208,72 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 1.202,61 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 993,89 €, pressupost net, i 208,72 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 132-2210401 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 Manel Crespo Liñan, Regidor de Governació.
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
27. CONCESSIÓ DE VACANCES- SOLER SOLÀ, CARLES
Votació:
Per unanimitat

Fets
Per part de Carles Soler Solà personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Serveis Socials ha sol·licitat gaudir de les seves vacances del 31 de març a l'1 d'abril, del 13 al
16 de juliol i del 2 al 21 d'agost de 2021 i assumptes personals el dia: 11 d'octubre de 2021.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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
28. ATORGAMENT TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT - J. N. C.
Votació:
Per unanimitat

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

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

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de J. N. C.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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

29. AUTORITZACIÓ INGRÈS AL CENTRE DE DIA
Votació:
Per unanimitat

Fets
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de 2015 el
Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament del Centre de Dia
de Santa Bàrbara.
Atès que des de la direcció del centre de dia han presentat sol·licituds d'ingrés al Centre de dia
de Santa Bàrbara d'acord amb l'establert al reglament abans esmentat.

Fonaments de dret
Article 5 del Reglament municipal regulador de Règim Intern Regulador d’ús i
funcionament del Centre de Dia que determina que l’admissió serà aprovada per l’
Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’
Ajuntament de Santa Bàrbara.
La Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcalde
de data 27 de juny de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Admetre com a usuari/ària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al
contracte als següents usuaris:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

M. Cinta Barberà Berengué, amb efectes del dia 14 de desembre de 2020.
Elia Arnau Ralda, amb efectes del dia 12 de març de 2021.

SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia 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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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

30. SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Votació:
Per unanimitat

Fets
L’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable del municipi de
Santa Bàrbara, AGBAR, SAU (Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU), ha presentat
escrit en el que acompanya la relació individualitzada núm. 2774356 d’usuaris industrials
/comercials abonats del servei municipal que tenen un seguit de rebuts pendents de liquidació.
L’esmentada situació de descobert ha estat notificada individualment i de forma fefaent als
abonats, amb l’advertiment de suspensió del subministrament.

Fonaments de dret
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Que es procedeixi respecte a relació individualitzada núm. 2774356 presentada, en la
forma reglamentàriament establerta, a la suspensió del subministrament d’aigua potable.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la concessionària del Servei Municipal d’
Abastament d’Aigua Potable de Santa Bàrbara SOREA.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

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 921D32A02AB54AB0B1F9E498249EB274 i data d'emissió 15/04/2021 a les 12:13:46

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

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 08:27:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 14/04/2021 a les 15:57:28

