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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 20/5/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 20 de maig de 2021
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:55
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Eulàlia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 06/05/2021
Votació:
Per unanimitat.

2. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA I
CARLOS ELOY FERRÉ ROMEU PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MUNICIPI
Votació:
Per unanimitat no s'aprova el conveni donat que el titular de la finca demana el
pagament de 600,00 €/anuals i els membres de la Junta consideren que és un cànon
excessiu.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

Atès que, Carlos Eloi Ferré Romeu és propietari de la finca situada al Polígon 18, Parcel·la 52
del terme municipal de Santa Bàrbara on hi ha 25 oliveres mil·lenàries.
Atès que en data vint-i-quatre de gener de 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre l’
Ajuntament de Santa Bàrbara i el senyor Carlos Ferré Romeu, propietari d’una finca situada al
polígon 18 parcel·la 52 del terme municipal de Santa Bàrbara on hi ha 25 oliveres mil·lenàries,
mitjançant el qual el Sr. Ferré Romeu donava permís a l’Ajuntament de Santa Bàrbara per
a poder ser utilitzada per a la promoció turística del municipi i de les oliveres mil·lenàries.
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Atès que la finca descrita reuneix condicions òptimes d’accessibilitat.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara considera que la finca descrita pot ser utilitzada per a la
promoció turística del municipi i de les oliveres mil·lenàries, i donat l’interès per a ambdues
parts de continuar amb la col·laboració per a promocionar el municipi i les oliveres mil·lenàries.

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, NO S'ACORDA:
PRIMER. La signatura del Conveni de col·laboració del que se'n ha donat compte, amb
el propietari de la finca d'oliveres mil·lenàries per una durada d'un any prorrogable un més
i amb una aportació anual de 300 euros.
SEGON. Donar trasllat del present acord al propietari de la finca 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

3. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, GERÈNCIA
TERRITORIAL TERRES DE L’EBRE I L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA, PER A LA
POSADA A DISPOSICIÓ DELS ESPAIS ADEQUATS AL MUNICIPI DE SANTA BÀRBARA
PER A L’EXECUCIÓ DE CAMPANYES DE VACUNACIÓ EN EL MARC DEL SISTEMA
PÚBLIC DE SALUT DE CATALUNYA
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Votació:
Per unanimitat.
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Fets
Un dels reptes immediats que planteja l’actual fase d’evolució de la Covid-19 és assolir una
organització de la vacunació destinada al control de la pandèmia al nostre país sota criteris de
màxima efectivitat, accessibilitat a la població i equilibri en termes territorials, sota la prioritat d’
aconseguir la vacunació i la immunitat de la població en el menor temps possible. Això exigeix
ampliar puntualment la capacitat productiva de les entitats que presten els serveis públics de
salut al territori, a partir del coneixement directe de les condicions socials i les necessitats
concretes sobre les que s’ha d’actuar en cada àmbit.
En aquest context l’ICS, en coordinació amb la Regió Sanitària Terres de l’Ebre del Servei
Català de la Salut (CatSalut), ha identificat la conveniència de dotar-se amb espais addicionals
als que configuren els seus dispositius ordinaris de forma transitòria per augmentar
puntualment la seva capacitat d’administració de vacunes. L’organització descentralitzada del
Sistema públic de salut de Catalunya ha de de garantir el màxim aprofitament possible dels
recursos disponibles i, en paral·lel, un desplegament proporcionat arreu de Catalunya en
termes de d’accessibilitat, seguretat assistencial i preservació del principi d’equitat en benefici
del conjunt de la societat, objectius que es persegueix assolir mitjançant la subscripció del
present instrument de col·laboració.
El municipi de Santa Bàrbara compta amb l’espai de la Sala d’actes de l’Smartcentre, que és
de la seva titularitat, reuneix les funcionalitats adequades i es troba en disponibilitat de posar a
disposició de l’ICS, de forma gratuïta durant un període transitori, per tal que pugui destinar-se
de manera immediata a l’execució d’aquesta campanya en la mesura que constitueix un
objectiu d’interès públic compartit i de la màxima prioritat per al conjunt de la nostra societat i
de la pròpia ciutat de Santa Bàrbara i el seu àmbit d’influència.
El present instrument de col·laboració persegueix l’assoliment de finalitats comunes d’interès
públic en termes d’absència d’onerositat i sense que les relacions plantejades tinguin per
objecte prestacions pròpies dels contractes públics. Enllaça, d’altra banda, amb les polítiques d’
activació del conjunt de recursos de la nostra societat promogudes pel CatSalut i el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a través de diverses iniciatives quan ha
estat necessari sota el criteri de buscar en tot moment les millors fórmules per afrontar
col·lectivament aquesta crisi sanitària.
El Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa, estableix al seu article 2 les mesures de continuïtat respecte l’habilitació d’
espais per a ús sanitari en locals públics i privats que reuneixin les característiques necessàries
amb aquest objecte i confereix al CatSalut l’establiment del seu règim de gestió en el marc del
SISCAT. La introducció d’aquesta previsió va en la línia d’augmentar la capacitat productiva del
sistema, objectiu que coincideix amb la finalitat del present conveni en l’àmbit de la vacunació.
En aquest sentit l’ICS compta amb el coneixement previ i el suport a la iniciativa per part del
CatSalut, a través de la seva Regió Sanitària Terres de l’Ebre. D’altra banda, la disposició
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addicional primera d’aquesta mateixa norma dóna continuïtat a la flexibilització de la
subscripció de convenis en contextos d’emergència vinculats a la gestió de la Covid-19.
Segons aquest context normatiu i les finalitats del present conveni, l’accés als espais que s’hi
preveu s’ha d’interpretar en termes estrictament funcionals, associat a facilitar la prestació d’un
servei assistencial i de salut pública i no pròpiament a cap tipus de disponibilitat de caràcter
patrimonial més enllà d’aquesta finalitat taxada i expressament limitada.
Sens perjudici de l’anterior, les parts estimen apropiat que el marc de regulació d’aquest
conveni pugui tenir un recorregut complementari de més ampli abast, capaç de servir de base
per facilitar la col·laboració en d’altres escenaris destinats a vacunacions massives a banda de
la vinculada al control de la Covid-19, o que ho puguin requerir a instàncies de l’ICS sempre de
conformitat amb l’activació de mesures en aquest sentit per part de la Secretaria de Salut
Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i sota la seva coordinació i la
de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre en el marc del Sistema públic de salut de Catalunya.
Els principis generals de les relacions interadministratives, que s’han de considerar ampliables
al SISCAT –organitzat a través del seu propi marc normatiu- i a les mesures vinculades a
facilitar la prestació de serveis públics en salut, recullen el mandat de facilitar la col·laboració
per assolir finalitats comunes, en termes que reconeguin els graus de cooperació i coordinació
necessaris segons les característiques de cada supòsit a afrontar. En aquest sentit, el present
conveni persegueix fixar un model de relació que permeti articular polítiques públiques d’interès
general amb la màxima eficàcia possible en benefici de la població de l’àmbit municipal, la seva
zona d’influència directa i el conjunt del país.
Per tot això, les parts signants es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar
aquest Conveni.

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:
PRIMER. Aprovar l’esborrany de Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut,
Gerència Territorial Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per a la posada a
disposició dels espais adequats al municipi de Santa Bàrbara per a l’execució de campanyes
de vacunació en el marc del Sistema públic de salut de Catalunya
SEGON. Comunicar aquest acord a l’Institut Català de la Salut, Gerència Territorial Terres de l’
Ebre.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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4. AUTORITZACIÓ PER LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE L’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE EN CASC URBÀ - C/ POMPEU FABRA NÚM. 8, BX. F
Votació:
Per unanimitat.

Fets

Vista la sol·licitud formulada per Ylenia Fibla Pla, amb DNI ***2565**, amb domicili al C/
Pompeu Fabra núm. 8 Bx. F, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’
AIGUA per a l’immoble situat al C/ Pompeu Fabra núm. 8 Bx. F d'aquesta població, zona
qualificada com a urbana.
Li correspon el pagament de la taxa, regulada a 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:
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“Davant de la sol·licitud signada per Ylenia Fibla Pla, amb DNI ***2565**, amb domicili al C/
Pompeu Fabra núm. 8 Bx. F, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’
AIGUA per a l’immoble situat al C/ Pompeu Fabra núm. 8 Bx. F 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.
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Si el solar, edifici o parcel·la, ja disposa d’escomesa general, no hi ha impediments.
Tots els treballs deuran ésser autoritzats i supervisats per l’empresa AGBAR

En el compliment d’aquests requisits es possible la concessió de l’autorització sol·licitada.
Havent de complir les següents CONDICIONS:

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

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

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

5. SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A USUARIS INDUSTRIALS
/COMERCIANLS
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Votació:
Per unanimitat.
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Fets
L’empresa concessionària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable del municipi de
Santa Bàrbara, AGBAR, ha presentat escrit en el que acompanya la relació individualitzada
núm. 2785981 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. 2785981 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 AGBAR.

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. CANVI DE TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 979 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Votació:
Per unanimitat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

Fets
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Atesa la petició presentada pel Sr. Pascual Felipe Pitarch Escrivà, en la que sol·licita el canvi
de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 979, que actualment figura a nom de Vicente
Pitarch Roca, difunt, a favor del peticionari i l'expedició del nou títol.
Li correspon el pagament de la taxa, regulada a l'ordenança fiscal núm. 8, article 6, apartat a) i
la taxa corresponent a l'ordenança fiscal núm. 3, art. 7è, epígraf 4t.3, les quals ha ingressat a
les oficines municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta
concessió.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat sense perjudici de tercers, del dret funerari del nínxol
979, a favor del peticionari, l’expedició d'un nou títol i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

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

7. CANVI TITULARITAT DELS NÍNXOLS 345 I 187 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Atesa la petició presentada pel Sr. Alfredo Caballé Rodríguez, en la que sol·licita el canvi de
titularitat del dret funerari dels nínxols núm. 345 i 187 del Cementiri Municipal, que actualment
figuren a nom de la Sra. Cinta Rodríguez Cid, difunta, a favor del peticionari i l'expedició dels
nous títols.
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Li correspon el pagament de la taxa, regulada a l'ordenança fiscal núm. 8, article 6, apartat a) i
la taxa corresponent a l'ordenança fiscal núm. 3, art. 7è, epígraf 4t.3, les quals ha ingressat a
les oficines municipals mitjançant autoliquidació i amb caràcter previ a l’obtenció d’aquesta
concessió.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari dels nínxols 345 i 187, a favor
del peticionari, l’expedició d'uns nous títols i la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.

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

INTERVENCIÓ
8. APROVACIÓ DE FACTURES
Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vista la relació de factures número 12 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

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.

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 12 per un import total de 52.333,48€
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. APROVACIÓ COMPENSACIÓ DE DEUTES AMB AGBAR, SAU
Votació:
Per unanimitat.

Fets
La mercantil AGBAR, SAU (Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU), abans SOREA,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SL, té pendent de pagament a l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, els conceptes següents:
Liquidació explotació servei d’aigua 2020, per un import de 8.475,06 €.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

El deute tributari anterior ha estat degudament liquidat i notificat, essent ferm l’acte
administratiu, i per tant el deute executiu.

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

L’Ajuntament de Santa Bàrbara té pendent de pagament a la mercantil AGBAR, SAU (Sociedad
General de Aguas de Barcelona, SAU) abans SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento
de Aguas, SL, els conceptes següents:
Factura número
de 2.473,88 €.
Factura número
€.
Factura número
de
172,05 €.
Factura número
de 1.117,16 €.

2011002512 de data 12/11/2020, per un import
21000900030 de data 02/02/2021, per un import de -2.396,74
13272021AE00000363 de data 01/03/2021, per un import
13272021AE00002309 de data 06/04/2021, per un import

Fonaments de dret
Articles 63 i següents del Reglament General de Recaptació aprovat per RD 1684/1990,
de 20 de desembre, respecte la compensació de deutes.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la compensació del deute que aquest Ajuntament manté amb la mercantil
AGBAR, SAU (Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU), abans SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, SL, per la quantitat equivalent del deute mantingut per
la mercantil AGBAR, SAU (Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU), abans SOREA,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SL, amb la hisenda municipal, per un import
de 8.475,06 € restant un crèdit a favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara de 7.108,71 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la mercantil AGBAR, SAU (Sociedad General de
Aguas de Barcelona, SAU), 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

URBANISME
10. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 48/2021

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

Votació:
Per unanimitat

Fets

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

El Sr. Sebastián Albiol Roig amb DNI 40908613P, ha sol·licitat llicència municipal d’obres
majors per ampliació de magatzem al c/ València, 3-7 .
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès informe tècnic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.
La Secretària acctal., Isabel Verge Caballé, ha emès informe jurídic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2021/48.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

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

11. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP.50/2020
Votació:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

Per unanimitat

Fets
El Sr. Amador Navarro Cornelles amb DNI 77788256W, ha sol·licitat llicència municipal d’obres
majors per enderroc parcial i rehabilitació d'habitatge unifamiliar.

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès informe tècnic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.
La Secretària acctal., Isabel Verge Caballé, ha emès informe jurídic FAVORABLE sobre la
concessió de la llicència sol·licitada, que restarà incorporat com a motivació del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2020/50.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

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

12. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE RESIDUS DE L'EXP. 29/2018
Votació:
Per unanimitat

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

Mitjançant sol·licitud de llicència de data 27 de març de 2018, l'associació APASA, va
comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres majors consistents en la construcció
d'un edifici assistencial destinat a servei ocupacional i docent al carrer Genar Bartrolí núm. 7
cantonada amb c/ Any 1828.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 14 de maig de 2021, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

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 2018/29.
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

13. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA FINS A FINAL D'OBRA EXP. 95/2019
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant sol·licitud de llicència de data 09 de desembre de 2019, la Sra. Francisca Salvador
Alonso, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres majors consistents en la
construcció d'un magatzem al carrer Indústria,18.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

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.

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2019/95.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

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

14. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA FINS A FINAL D'OBRA EXP. 29/2021
Votació:
Per unanimitat

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 29 de març de 2021, el Sr. Jesús Fosch Masso,
va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
reparació del fumeral de l’edifici situat al carrer Major, 85.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 18 de maig de 2021, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

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 2021/29.

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

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
15. 2021/25/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE LLOGUER
DEL TRANSPORT DE L'ALUMNAT DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL A TORTOSA
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de lloguer de l’autobús per a realitzar el
transport de l’alumnat de la llar d’infants municipal a Tortosa.
2. L’àrea d’Ensenyament ha presentat el pressupost de la mercantil La Hispano Fuente en
Segures, S.A. (A12000071) per l'execució del contracte per un import de 309,10 €, IVA
exclòs i 30,91 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

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 lloguer de l’autobús per a realitzar el transport de l’
alumnat de la llar d’infants municipal a Tortosa, amb la mercantil La Hispano Fuente en
Segures, 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: 60172000-4
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 309,10 € i 30,91 € 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 340,01 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 309,10 €, pressupost net, i 30,91 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 10%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 34-2260902 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Maria Elena Estarlich Arasa, Regidora d’
Ensenyament.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

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

16. 2021/26/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE LLOGUER
DE SO I IL·LUMINACIÓ PER AL CONCERT DE SOM ROCK I GRUP LOCAL DE LA
REVETLLA DE SANT JOAN
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de lloguer d’equip de so i il·luminació per
al concert de Som Rock i grup local per a la revetlla de Sant Joan.
2. L’àrea de Participació Ciutadana ha presentat el pressupost la mercantil PlataformaPro, S.C.P.(J62386057) per l'execució del contracte per un import de 1.800,00 €, IVA
exclòs i 378,00 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

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 lloguer d’equip de so i il·luminació per al concert
de Som Rock i grup local per a la revetlla de Sant Joan, amb la mercantil Plataforma-Pro, S.C.
P., 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: 32342410-9
El contracte s’executarà el dia 23/06/2021.
El preu del contracte es fixa en 1.800,00 € i 378,00 € 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 2.178,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.800,00 €, pressupost net, i 378,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2269904 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Maria Elena Estarlich Arasa, Regidora de
Participació Ciutadana.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

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. 2021/27/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE LLOGUER
DE SO I IL·LUMINACIÓ PER AL CONCERT DE GRUP DE VERSIONS ROCK.CAT DE LA
DIADA
Votació:
Per unanimitat

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de lloguer d’equip de so i il·luminació per
al concert de grup de versions Rock.cat per a la Diada.
2. L’àrea de Participació Ciutadana ha presentat el pressupost la mercantil PlataformaPro, S.C.P.(J62386057) per l'execució del contracte per un import de 2.963,00 €, IVA
exclòs i 622,23 € 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei de lloguer d’equip de so i il·luminació per al concert
de grup de versions Rock.cat per a la Diada, amb la mercantil Plataforma-Pro, S.C.P., 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: 32342410-9
El contracte s’executarà el dia 10/09/2021.
El preu del contracte es fixa en 2.963,00 € i 622,23 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 3.585,23 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 2.963,00 €, pressupost net, i 622,23 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2269904 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Maria Elena Estarlich Arasa, Regidora de
Participació Ciutadana.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

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
18. LLORET BOTE, SANDRA - CONCESSIÓ DE VACANCES 2021
Votació:
Per unanimitat

Fets
Per part de Sandra Lloret Bote personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Vigilància Municipal ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 28 de juny a l'11
de juliol de 2021.

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

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

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

19. FORT RODRÍGUEZ, MARTA - CONCESSIÓ DE VACANCES 2021

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

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
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Fets
Per part de Marta Fort Rodríguez personal laboral d'aquest Ajuntament, adscrit a la Unitat de
Brigada d'Ensenyament ha sol·licitat gaudir de les seves vacances el període del 15 al 30 de
juliol de 2021.

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

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

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

ALTRES
20. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUTS SERVEIS BÀSICS - J. F. A.
Votació:
Per unanimitat

Fets
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha presentat
sol·licitud d’ajut d’urgència social – ajut serveis bàsics - J. F. A.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

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

Fonaments de dret
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

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

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

21. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUTS SERVEIS BÀSICS - J. F. A.
Votació:
Per unanimitat

Fets
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha presentat
sol·licitud d’ajut d’urgència social – ajut serveis bàsics – J. F. A.
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha emès per
informe favorable sobre la sol·licitud presentada, i que consta a l’expedient com Annex I i II.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

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

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament i a
intervenció de fons.

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

22. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUTS SERVEIS BÀSICS - I. L. CH.
Votació:
Per unanimitat

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

Fonaments de dret
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social – ajut
serveis bàsics - I. L. Ch., d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials Bàsics d’
aquest Ajuntament, i d’acord que consta a l’expedient com Annex I i II.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament 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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

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

23. ATORGAMENT DE LA TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT - M. I. F. M.
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 M. I. F. M.

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 M. I. F. M.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

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 B. G. F.
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 B. G. F.

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 B. G. F.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:06:25 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 31/05/2021 a les 11:31:45

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 477250C6BDED4C9395232D96DD82B1BC i data d'emissió 02/06/2021 a les 08:51:10

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

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías
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