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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 06/05/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 6 de maig de 2021
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 19:00
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Eulàlia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL 22/04/2021
Votació:
Per unanimitat.

2. APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC “REMODELACIÓ DEL CARRER DE L’AIRE I
ADJACENTS 3A FASE”
Votació:
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

Redactat el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Remodelació del carrer de l’
Aire i adjacents 3a Fase”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Javier Roig Prades,
amb un pressupost d’execució per contracta de 230.000,00 €.

Fonaments de dret
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Articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres
“Remodelació del carrer de l’Aire i adjacents 3a Fase”, redactat per l’enginyer de camins,
canals i ports Javier Roig Prades, amb un pressupost d’execució per contracta de 230.000,00 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de trenta
dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per oportunes,
mitjançant edictes a publicar en 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 en projecte 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. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA PER A LA SEVA
ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE
CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL
Votació:
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

Durant els anys 2008 i 2009, des del Departament d’Interior es van signar convenis de
col·laboració en matèria de protecció civil, amb tots aquells ajuntaments de Catalunya que no
disposaven de policia local, per a la seva adhesió a la Xarxa Rescat.
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Mitjançant aquests convenis es van cedir gratuïtament als ajuntaments dues emissores portàtils
de comunicació Rescat, que és la xarxa de comunicacions d’emergències i seguretat de la
Generalitat, amb l’objectiu que arribada una situació de risc o d’emergència, els responsables
municipals tinguessin un sistema segur i robust per comunicar-se i coordinar-se amb el CECAT
(Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de la Direcció General de Protecció Civil), per
millorar així en la gestió i resposta a les emergències.
Aquesta coordinació entre els ens locals i el CECAT ve determinada en la Llei 4/97 de
Protecció Civil de Catalunya, en el Decret 246/1992 de creació del CECAT i en els plans de
protecció civil.
En aquest moment els canvis legislatius ens obliguen a signar de nou aquests convenis de
col·laboració. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix que els
convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública s’han d’adaptar i determinar, en
la vigència dels convenis al termini màxim de quatre anys de de l’entrada en vigor de la Llei.
Per aquest motiu, i per tal que els municipis puguin continuar disposant dels terminals de la
xarxa RESCAT cedits, cal signar de nou els convenis esmentats. Als municipis sense policia
local que en el seu moment no van signar el conveni, se’ls proposa de nou la signatura d’
aquest conveni i la cessió de terminals Rescat.
Volem aprofitar aquesta renovació per implementar millores i així en la nova proposta de
conveni s’estableix un protocol de coordinació i comunicació amb el CECAT, així com la
obligatorietat de realitzar proves periòdiques de comunicació entre els municipis i el CECAT
que garanteixin que, arribada la situació d’emergència, la comunicació serà efectiva. Així, la
renovació d’aquest conveni ha de servir també per fer una revisió dels equips disponibles i del
seu funcionament.
Amb la voluntat de seguir millorant en la prevenció i coordinació de les emergències,
considerem que aquest conveni contribuirà a garantir la seguretat de tot el territori de Catalunya
i a una millor comunicació amb tots els ens locals.

Fonaments de dret
Articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de que
els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques
o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al municipi.

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

PRIMER. Aprovar l’esborrany de Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Santa Bàrbara per a la seva adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en
matèria de protecció civil.
SEGON. Comunicar aquest acord al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
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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

4. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
SUMARI DE LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC BAR ANNEX A
LES PISCINES MUNICIPALS
Votació:
Per unanimitat.

Fets
L’Ajuntament de Santa Bàrbara és propietari de les instal·lacions del poliesportiu municipal i de
les instal·lacions annexes i en aquest recinte s’inclou un bar annex a les piscines municipals.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara no té mitjans per oferir directament aquest servei, per la qual
cosa és necessària la seva externalització, per aquest motiu resulta convenient contractar l’
explotació del servei de bar.
Vist l'expedient instruït per l’atorgament de la llicència de l'ús privatiu del bé de domini públic
municipal del bar annex a les Piscines municipals.

Fonaments de dret
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de
17 d'octubre.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de
juny.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen
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 (d'ara endavant LCSP).
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Convocar concurs obert per l’adjudicació de la llicència de l'ús privatiu del bé de
domini públic municipal del bar annex a les Piscines Municipals.
SEGON. Aprova el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que han de regir la licitació d’autorització d’ús privatiu del bé de domini públic municipal del bar
annex a les Piscines Municipals.
TERCER. Publicar al Perfil del contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de deu
hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es presentin
les proposicions que es considerin pertinents.

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

5. ADHESIÓ AL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR DE CATALUNYA
Votació:
Per unanimitat.

Fets
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, de març de 2019, promogut pel
Departament d’Educació i el Síndic de Greuges, va comptar amb el suport de la majoria d’
agents de la comunitat educativa i també d’administracions locals de municipis de més de
10.000 habitants.
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Aquest Pacte, que té per objectiu situar la segregació escolar en el centre de l'agenda de la
política educativa i promoure consensos al voltant de les mesures que cal emprendre, preveu 9
àmbits d’actuació, 30 actuacions i 189 mesures que han de ser implementades per les diferents
entitats signatàries en el període 2019-2023, també per part de les administracions locals.
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El proppassat 29 d’octubre de 2020, es va celebrar la Jornada “La participació dels municipis
en la lluita contra la segregació escolar”. En el context d’aquesta jornada, que es va celebrar de
manera telemàtica amb la participació de més de 400 persones, majoritàriament regidors,
regidores i personal tècnic municipal, i que va servir per fer seguiment del desplegament del
Pacte, es va acordar promoure l’adhesió dels ajuntaments de municipis de menys de 10.000
habitants.

Fonaments de dret
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’Ajuntament té competència en
matèria de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’Administració
educativa,(...), intervenir en els seus òrgans de gestió i participar en al vigilància del compliment
de l’escolaritat obligatòria.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. L’adhesió de l’ajuntament de Santa Bàrbara al Pacte contra la segregació escolar de
Catalunya, que consta com adjunt, amb els següents compromisos:
1. En els seus àmbits d’actuació respectius, contribuir, en col·laboració amb el departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.
2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix
municipi.

SEGON. Donar trasllat del present acord al Síndic de Greuges de Catalunya, i als centres
educatius del municipi.

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

6. ADQUISICIÓ DRET FUNERARI - NÍNXOL NÚM. 98, BLOC C - CEMENTIRI MUNICIPAL

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

Votació:
Per unanimitat.

Fets
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Vista la petició presentada pels Srs. Jose Mulet Moreno i Mar Mulet Moreno, en la que
sol·liciten la concessió a perpetuïtat del dret funerari del nínxol núm. 98 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:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 98 bloc C a favor
dels peticionàris, l’expedició del títol i aprovar la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord als peticionaris i a intervenció de fons.

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

7. CONNEXIÓ A LA XARXA DE L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN CASC URBÀ - C/
METGE COTO I GARCIA NÚM. 105
Votació:
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Vista la sol·licitud formulada per Samuel Guimerà Sancho, amb DNI ***2099**, per efectuar els
DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ Metge
Coto Garcia núm. 105 d'aquesta població, zona qualificada com a urbana.
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Li correspon el pagament de la taxa, regulada en l'ordenança fiscal núm. 14, article 6, apartat 1,
tarifa tercera, la qual 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:

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 Samuel Guimerà Sancho, amb NIE ***2099**, per efectuar
els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ Metge
Coto Garcia núm. 105, 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.
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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

INTERVENCIÓ
8. APROVACIÓ DE FACTURES
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 11 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.
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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:
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PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 11 per un import total de 100.259,33€
SEGON.- Els pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia, procedint-se, a l’efecte a la
confecció de les corresponents propostes de pagament de les obligacions reconegudes i
liquidades que ha estat aprovades amb excepció de les obligacions carregades directament al
compte corrent de conformitat amb el que preveu les bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents
anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la
normativa aplicable.

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

9. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA REVISIÓ DE TAXES MUNICIPALS DE L'IMMOBLE
SITUAT AL C/ ENRIC BAYERRI, 27
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vist al petició presentada pel Sr. Francisco Adell Bono, en què sol·licita la revisió de
les taxes municipals de clavegueram i de recollida de brossa domiciliària de l’edifici situat al
carrer Enric Bayerri núm. 27, 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

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:
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PRIMER. Aprovar la rectificació de la taxa de clavegueram i de recollida de brossa domiciliària
de l’edifici situat al carrer Enric Bayerri núm. 27 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

10. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. En data 4 d’agost de 2020, la presidència de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria del procediment administratiu
per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes
agroalimentaris i artesans de qualitat any 2020, un extracte de la qual va ser publicada al
Butlletí Oficial de la Província de data 10 d’agost de 2020.

2. Els beneficiaris han presentat la documentació justificativa de les subvencions
concedides per la presidència de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona de data 15 de desembre de 2020.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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3. La documentació justificativa es troba als expedients electrònics del gestor documental
de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, amb els
números següents:

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 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

- Ajuntament de Santa Bàrbara: Expedient número 8004333048-2020-0000089
amb els document de l’1 al 3.

4. El Patronat de Turisme dona la conformitat sobre la correcció dels justificants presentats,
que han estat revisats i que s’adeqüen a la convocatòria de la concessió de les
subvencions, tot i que l’import total justificat de la subvenció en és inferior al pressupost
elegible. La documentació s'ha presentat dins del termini corresponent.

5. L’import de la subvenció concedida s’ha de reduir proporcionalment en els supòsit que
determina la Base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms. En qualsevol cas, s’ha de mantenir el
percentatge de subvenció concedida.

6. Els ens han declarat de manera expressa i responsable que estan al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i que
compleixen amb els altres requisits generals que estableix la Llei general de
subvencions i les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organisme autònom, per a ser beneficiaris d’una subvenció pública. Així mateix, l’
ens declaren el règim general respecte a l'IVA.

7. Per donar compliment al que disposa l’art. 88.3 del Reglament de la Llei general de
subvencions, i amb la finalitat de procedir al pagament de les subvencions concedides
als ens esmentats, es posa de manifest:

1.- Que els ens han presentat la justificació de les subvencions concedides tal
com preveu la normativa reguladora corresponent.
2.- Que no ha estat dictada resolució declarativa de la pèrdua del dret al
cobrament per alguna causa de l’art. 37 de la Llei general de subvencions.
3.- Que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a mesura cautelar, la
retenció del lliurament de pagament als beneficiaris referits en aquestes
subvencions.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. 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.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.
4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
5. Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
6. Convocatòria per a la concessions de subvencions per a la realització d’accions de difusió
dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat.
7. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
8. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per Decret de la Presidència del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona de data 20 d’abril de 2021, pels conceptes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte subvenció: XXIV Fira alternativa de l’oli novell, dels cítrics i del comerç
Data acord concessió: 15/12/2020
Aplicació pressupostària: 7012/439/46200/02
Pressupost elegible: 8.000,00 €
Import concedit: 4.000,00 €
% subvenció sobre pressupost elegible: 50,00%
Despesa justificada: 8.958,34 €
Despesa justificada elegible: 4.088,89 €
Import a pagar: 2.044,45 €
Import a donar de baixa: 1.955,55 €
Número operació anterior: 2020003279
SEGON. Comprometre’s a destinar els imports concedits a les finalitats pel qual han estat
atorgades.
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:
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 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

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

11. DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA PER A RESPONDRE DE LA BONA EXECUCIÓ DE
LES OBRES “REMODELACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER DE LA VICTÒRIA FASE I - ETAPA
B”
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Votació:
Per unanimitat.

Fets
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. Herbert Augusto Herrera Antialon, en
representació de l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL, en el que exposa que amb data 21
d’abril de 2016, va constituir una garantia definitiva en aval per un import de 7.619,55 €, per a
respondre de la bona execució de les obres “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria
Fase I - Etapa B”.
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal i tenint en compte la garantia no serà retornada o
cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantia i el compliment
satisfactori del contracte, tenint que la recepció de les obres es va realitzar satisfactòriament
amb data 6 de juliol de 2021.

Fonaments de dret
Article 14 del plec de prescripcions tècniques i de condicions econòmiques –
administratives.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. La devolució de l’aval de BANKIA núm. 2016/004236 (DISPOSICIÓN 1643915506)
dipositat per un import de 7.619,55 €, a la mercantil OBRES VENT I SOL 2010, SL.
SEGON. Comunicar el present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

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

URBANISME
12. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA FINS A FINAL D'OBRA EXP.98/2016
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Votació:
Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 29 de desembre de 2016, la Sra. Maria Rosa
Montserrat Nicolás, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors
consistents en l'enrajolat dels voltants d'una porta a l’edifici situat al carrer Aire, 37.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 03 de maig 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 2016/98.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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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

13. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA FINS A FINAL D'OBRA DE L'EXP. 07/2020
Votació:
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Per unanimitat.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 16 de gener de 2020, la mercantil SAREB, S.A.,
va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la neteja i
manteniment de terrassa coberta i retirada del fals sostre caigut a l’edifici situat al carrer
Príncep, 12.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 30 d'abril de 2021, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/07.
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
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14. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA FINS A FINAL D'OBRA EXP. 32/2020
Votació:
Per unanimitat.
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Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 26 de maig de 2020, la Sra. Josepa Lluïsa
Masclans Bañón, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors
consistents en l'arranjament de la façana de l’edifici situat al carrer Tetuan, 1.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 06 de maig de 2021, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2020/32.
SEGON. La bonificació per arranjament de façana es va aplicar en l'autoliquidació inicial.
TERCER. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

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

15. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA FINS A FINAL D'OBRA DE L'EXP.34/2021
Votació:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Per unanimitat.

Fets
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Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 09 d'abril de 2021, la Sra. Maria Isabel Cid
Farnós, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en
l'arranjament de façana a l’edifici situat al carrer Major, 192.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 30 d'abril 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 2021/34.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

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

CONTRACTES
16. 2021/19/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE L'ALARMA PER AL MUSEU DE LA VIDA A LA PLANA
Votació:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Per unanimitat.
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Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de l’alarma per al Museu de la
Vida a la Plana.
2. L’àrea de Cultura ha presentat el pressupost de la mercantil Joan Pere Bel Fontcuberta
(40924305Z) per l'execució del contracte per un import de 1.902,56 €, IVA exclòs i
399,54 € 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 l’alarma per al Museu de la Vida a la
Plana, amb el Sr. Joan Pere Bel Fontcuberta, vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació fraccionant l'objecte d'aquest de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 31625300-6
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.902,56 € i 399,54 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 2.302,10 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.902,56 €, pressupost net, i 399,54 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 333-2120008 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, L’Alcalde.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

17. 2021/20/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
PER AL MANTENIMENT PREVENTIU DE LES PISCINES MUNICIPALS
Votació:
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament del material necessari per al
manteniment preventiu de les piscines municipals.
2. L’àrea d’Esports ha presentat el pressupost de la mercantil ProMinent Iberia, S.A.
(A17225178) per l'execució del contracte per un import de 911,05 €, IVA exclòs i 191,32
€ 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 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

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 material necessari per al manteniment
preventiu de les piscines municipals, amb el Sr. ProMinent Iberia, S.A., vist que no s'han
vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest de conformitat amb les
següents condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 45212290-5
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 911,05 € i 191,32 € 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 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

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 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 1.102,37 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 911,05 €, pressupost net, i 191,32 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 342-2120007 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Ana Maria Panisello Arasa, Regidora d’esports.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

18. 2021/21/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE LES BANDES, FAIXES I AGULLES PER A LES PUBILLES I ELS PUBILLS 2021
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de les bandes, faixes i agulles
per a les pubilles i els pubills.
2. L’àrea de Festes ha presentat el pressupost de la mercantil Laia Martí Lleixà(4785960R)
per l'execució del contracte per un import de 1.689,18 €, IVA exclòs i 354,73 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

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 les bandes, faixes i agulles per a les
pubilles i els pubills, amb la Sra. Laia Martí Lleixà, vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació fraccionant l'objecte d'aquest de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 39561140-5
El termini es fixa en 15 dies a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.689,18 € i 354,73 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 2.043,91 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.689,18 €, pressupost net, i 354,73 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2269910 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

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

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 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

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

19. 2021/21/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI D'ACTUACIÓ
TEATRAL I MUSICAL PER LA FESTIVITAT ARRELS PLANERES
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’actuació teatral i musical “Caliu de
Terra” en motiu de la festa “Arrels Planeres”..
2. L’àrea de Festes ha presentat el pressupost la mercantil Produccions Cultura Viva
(J55751226) per l'execució del contracte per un import de 1.487,60 €, IVA exclòs i
312,40 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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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’actuació teatral i musical “Caliu de Terra” en motiu
de la festa “Arrels Planeres”., amb la mercantil Produccions Cultura Viva, vist que no s'han
vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest de conformitat amb les
següents condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 91312110-5
El contracte s’executarà el dia 07.05.2021.
El preu del contracte es fixa en 1.487,60 € i 312,40 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 1.800,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.487,60 €, pressupost net, i 312,40 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2269910 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Laia Pla Coto, Regidora de Festes.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

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

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

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

20. 2021/22/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PARA LA
INSPECCIÓ DE BAIXA TENSIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
Votació:
Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’inspecció de baixa tensió de l’
enllumenat públic..
2. L’àrea de Serveis ha presentat el pressupost de la mercantil Bureau Veritas Inspección
y Testing, S.L.U.(B08658601) per l'execució del contracte per un import de 1.380,00 €
+ 197,10 €, IVA exclòs i 289,80 € + 0,00 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

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 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

PRIMER. Executar el contracte del servei d’inspecció de baixa tensió de l’enllumenat públic.,
amb la mercantil Bureau Veritas Inspección y Testing, S.L.U., vist que no s'han vulnerat les
regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest de conformitat amb les següents
condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 92312110-5
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 1.380,00 € + 197,10 € i 289,80 € + 0,00 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 1.866,90 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.380,00 €+197,10 €, pressupost net, i 289,80 € + 0,00 € 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 Agustí Espuny Fluixà, Regidor de Serveis.
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 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

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

21. 2021/23/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
COBERTURA INFORMATIVA 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 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

Per unanimitat.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cobertura informativa televisiva 2021.
2. L’àrea de Mitjans de Comunicació ha presentat el pressupost de la mercantil Ebre
Digital, S.L.(B55606925) per l'execució del contracte per un import de 8.265,00 €, IVA
exclòs i 1.735,65 € 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 cobertura informativa televisiva 2021, amb la
mercantil Ebre Digital, S.L., vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant
l'objecte d'aquest de conformitat amb les següents condicions:

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

Codi CPV: 92220000-9
El termini es fixa en 1 any a comptar des de 01.01.2021.
El preu del contracte es fixa en 8.265,00 € i 1.735,65 € 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 10.000,65 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 8.265,00 €, pressupost net, i 1.735,65 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2260201 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 de
Mitjans de Comunicació.
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

22. 2021/24/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
COBERTURA INFORMATIVA 2021

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

Votació:
Per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cobertura informativa 2021.
2. L’àrea de Mitjans de Comunicació ha presentat el pressupost de la mercantil Televisió
Teveon Ebre, S.L.(B43996941) per l'execució del contracte per un import de 3.000,00
€, IVA exclòs i 630,00 € 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 de cobertura informativa 2021, amb la mercantil
Televisió Teveon Ebre, S.L., vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant
l'objecte d'aquest de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 92220000-9
El termini es fixa en 1 any a comptar des de 01.01.2021.
El preu del contracte es fixa en 3.000,00 € i 630,00 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

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 3.630,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 3.000,00 €, pressupost net, i 630,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2260201 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 de
Mitjans de Comunicació.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

ALTRES
23. ATORGAMENT TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL A NOM DE J. S. S.
Votació:
Per unanimitat.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

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. S. S.

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 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de J. S. S.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

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

24. ATORGAMENT TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL A NOM DE L. P. A.
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 L. P. A.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

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:

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 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

PRIMER. Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament individual a nom de L. P. A.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

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

25. SOL·LICITUD THE PLANEROS
Votació:
Per unanimitat.

Vist l’escrit presentat pel Sr. Alberto Subirats Guimerà, en nom i representació de “The
Planeros”, en el que exposa que el proper dia 23 de juny de 2021 i dins els actes de la festivitat
de sant Joan està previst realitzar un concert, per la qual cosa sol·licita autorització per utilitzar
el local de l’Hotel d’Entitats per dur a terme assajos de cara a la preparació de l’actuació durant
els dies 16, 30 de maig i 13 i 20 de juny.
Atenent que l’Hotel d’Entitats es troba dins el cas urbà, el lloc més adient per a la realització
dels assaig seria la sala del Museu de la Vida a la Plana.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir permís per a la utilització de la sala del Museu de la Vida a la Plana durant
els dies 16, 30 de maig i 13 i 20 de juny, per dur a terme els assajos de cara la preparació del
concert del dia 23 de juny dins els actes de la festivitat de sant Joan.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3EEEEF5D6C7B48038CBEE10A611463AF i data d'emissió 13/05/2021 a les 11:20:49

Secretari acctal.
Alcalde President

Isabel Verge Caballé
Antonio Ollés Molías

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:13:30 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/05/2021 a les 10:18:57

