Acta Junta de govern
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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 03/06/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 3 de juny de 2021
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 19:05
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Eulàlia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL 20/5/2021
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

2. ADJUDICACIÓ LLICÈNCIA PER L'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC - BAR PISCINES
MUNICIPALS
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen

Fets
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 6 de maig de 2021, aprovà el
Plec de condicions econòmiques – administratives particulars que han de regit el concurs
convocat per l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat sumari del contracte
concessió administrativa de l'ús privatiu d’un bé de domini públic concretat en el bar annex a
les piscines municipals.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

Vista la valoració efectuada per la mesa de contractació.
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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.
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).

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Adjudicar a la Sra. Celia Cueto Olivella la llicència per a l'ús del domini públic
concretat en el bar de les piscines municipals, en les condicions fixades en la seva oferta, amb
el pagament d’un cànon anual de 1.200,00 €.
SEGON. Requerir a l'adjudicatària per tal que en el termini de deu dies, comptats a partir del
següent al de la notifi-cació del present acord procedeixi al dipòsit de la garantia definitiva per
un import de 900,00 €.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Antonio Ollés Molías, per a la signatura de la
documentació necessària per a l'efectivitat del present acord.

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'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA I
FRANCISCO MONTSERRAT TO
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

Fets
Que Sr. Francisco Montserrat To és legítim propietari de la següent finca:
Urbana, solar per a edificar de 341m2, que limita Nord, amb el passeig de les Escoles; Sud,
carrer del Mestre; Est, Raúl Balagué Monllau i Federico E. Diego Espuny; i Oest, José M. Royo
Mañé. (S'adjunta plànol cadastral on es grafia la finca en qüestió)
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Que l'Ajuntament de Santa Bàrbara, ha sol·licitat del propietari, l'ús circumstancial de la finca
ressenyada en l'anterior antecedent, per destinar-lo provisionalment a aparcament municipal,
mentre el propietari no necessiti l’ús de l’esmentat solar.
Que el Sr. Francisco Montserrat To, ha decidit cedir, amb les contraprestacions que s’establiran
en els pactes a l’Ajuntament de Santa Bàrbara per satisfer la seva necessitat temporal
d'aparcament davant l’escola Jaume Balmes la finca assenyalada en l'anterior apartat.

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 el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Sr.
Francisco Montserrat To, per tal que l’ajuntament pugui utilitzar-la per un termini de quatre
anys, a aparcament provisional, amb possibilitat de pròrroga per quatre anys més, sempre i
quan el propietari no hagi de fer ús del terreny.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Antonio Ollés Molías, o persona que legalment el
substitueixi, per a la signatura del conveni aprovat.
TERCER. Donar trasllat del present acord al Sr. Francisco Montserrat To.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

4. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 7 DE L'OBRA "REMODELACIÓ DE L'EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT - FASE 4
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.
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Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 7 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’
Ajuntament – Fase 4a”, per un import de setanta-vuit mil quatre-cents setanta-sis euros amb
vint-i-vuit cèntims (78.476,28 €). Els serveis tècnics municipals i el tècnic director de l’obra han
fet les comprovacions necessàries i han emès informe favorable.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars que han regit el contracte
de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament - Fase 4a”.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 7 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament
- Fase 4a”, per un import de 78.476,28 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Construccions
Jaén Vallés, SL.

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

5. APROVACIÓ ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS PC5 DE L'OBRA “CONSTRUCCIÓ D’
UNA NAU POLIVALENT"
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

Fets
La direcció de l’obra ha presentat acta de preus contradictoris de l’obra “Construcció d’una nau
polivalent”, que incorpora els preus contradictoris número PC5, la qual ha estat degudament
signada pel tècnic director de l’obra i l’empresa adjudicatària ZAYAN GRUP ROVIRA I AYZA
PROMOCIONS INMOBILIARIES, SL.
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Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Plec de clàusules administratives particulars que han regit el contracte de l’obra
“Construcció d’una nau polivalent”.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’acta de preus contradictoris número PC5 de la que se’n ha donat compte.
SEGON. Donar trasllat de l’acta de preus contradictoris aprovada, juntament amb certificació
del present acord a l’adjudicatària.

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. RENÚNCIA NÍNXOL NÚM. 800 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Atesa la renuncia presentada per la Sra. Maria Mercè Gimeno Aixendri, titular del dret funerari
del nínxol núm. 800, del cementiri municipal a favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

Fonaments de dret
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Acceptar la renuncia a la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 800 sèrie central
del cementiri municipal quedant de titularitat municipal, sense que s’hagi d’abonar quantitat de
cap mena al renunciant.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al peticionari.

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. ADQUISICIÓ DRET FUNERARI - NÍNXOLS 138-141 BLOC A DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Vista la petició presentada per la Sra. Isabel Farnós Adell, en la que sol·licita la concessió a
perpetuïtat del dret funerari dels nínxols núm. 138-141, Bloc A 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 dels nínxols núm. 138-141, Bloc A a favor de la
peticionària, l’expedició dels títols i aprovar la liquidació de les taxes corresponents.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionaria i a intervenció de fons.

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

8. CONNEXIÓ A LA XARXA DE L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN CASC URBÀ - C
/TETUAN NÚM. 17
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Maria Montserrat Pont Fandos, amb DNI ***1849**, amb
domicili a la Ctra. D’Almoster núm. 22, de la Selva Del Camp (Tarragona), per efectuar els
DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ Tetuan
núm. 17 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:
“Davant de la sol·licitud signada per Maria Montserrat Pont Fandos, amb DNI ***1849**, amb
domicili a la Ctra. D’Almoster núm. 22, de la Selva Del Camp (Tarragona), per efectuar els
DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’immoble situat al C/ Tetuan
núm. 17 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

Tots els treballs deuran ésser autoritzats i supervisats per l’empresa AGBAR

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

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

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

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

9. CONNEXIÓ A LA XARXA DE L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN CASC URBÀ - C
/ÀFRICA NÚM. 78
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

Vista la sol·licitud formulada per Griselda Albesa Herrero, amb DNI ***1875**, amb domicili al
C/ Major núm.158, 1r per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’
AIGUA per a l’immoble situat al C/ Dr. Cid i Torta núm. 47 accessori C/Àfrica núm. 78
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.
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Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:

Atorgar en favor de la sol·licitant la llicència sol·licitada, havent-se de posar en contacte amb l’
empresa AGBAR i amb els servei tècnics de l’Ajuntament per a que es dugui a terme la
connexió i la instal·lació del comptador d’aigua, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal i que literalment es transcriu:

“Davant de la sol·licitud signada per Griselda Albesa Herrero, amb DNI ***1875**, amb domicili
al C/ Major núm.158, 1r per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’
AIGUA per a l’immoble situat al C/ Dr. Cid i Torta núm. 47 accessori C/Àfrica núm. 78
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11
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3. La canonada s’instal·larà dins del traçat dels vials, havent els interessats de sol·licitar les
alineacions i sobretot els rasants i amb caràcter previ a la instal·lació.
4. La canonada de l’escomesa es protegirà amb un tub des de la xarxa general fins el mur
de la façana.
5. Immediatament a l’entrada de la finca, deurà construir un buit en la paret o una caseta,
amb dimensions mínimes de 40 cm., d’alçada i de 20 cm., de profunditat, on s’instal·larà
el comptador i una clau de pas. Deurà situar-se en un lloc de fàcil accés, bona
il·luminació i a una alçada mínima de 60 cm., i màxima de 120 cm.
6. La canonada i altres complements que s’autoritza a construir, passaran automàticament
a ser propietat municipal incorporant-se a la xarxa, per estendre-la a futurs usuaris,
entenent-se atorgades totes les autoritzacions a l’efecte. Si la extensió de la xarxa d’
aigua té que discorre per finques d’altres particulars, aquesta autorització de connexió,
no tindrà validesa fins que el sol·licitant hagi obtingut dels propietaris afectats, l’
autorització o servitud de pas de la xarxa d’aigua al llarg de les seves finques.”

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

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

10. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER L'ESCOLA DE
MÚSICA CURS 2018-2019 I CURS 2019-2020
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen

Fets
La Direcció General de Centres Públics del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya va convocar la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al
finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 20192020.

Fonaments de dret
Ordre EDU/7/2021, de 22 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores del
procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al
fiançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs
2019-2020.
Resolució EDU/1404/2021, de 5 de maig, per la qual s’obre el procediment de
convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya,
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destinades al fiançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 20182019 i del curs 2019-2020.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Acceptar la subvenció que la Direcció General de Centres Públics del Departament d’
Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ens pugui concedir, per al sosteniment del
funcionament de l’Escola de Música de titularitat municipal, per al curs 2018-2019 i per al curs
2019-2020.
SEGON. Comprometre’s a destinar l’import que se’ns condeixi a la finalitat pel qual s’ atorgui.
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.
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

INTERVENCIÓ
11. APROVACIÓ DE FACTURES
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Vista la relació de factures número 14 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.
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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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 14 per un import total de 129.833,89€
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

12. BUILDINGCENTER, SAU - SOL·LICITUD EXEMPCIÓ PLUSVÀLUA
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Vista la petició presentada per BUILDINGCENTER, SAU, en la que sol·licita no l’hi sigui liquidat
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent
a la transmissió de la següent finca:
Urbana situada al carrer Pau Casals núm. 1-3, 1r., 2a. (Ref. Cadastral.
9005603BF8190E0009KI).

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la
següent finca:
Urbana situada al carrer Pau Casals núm. 1-3, 1r., 2a. (Ref. Cadastral.
9005603BF8190E0009KI).

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

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

13. APROVACIÓ RETRIBUCIO I QUOTA SERVEI D'AIGUA - AGBAR 2021
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.
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Fets
El Servei Municipal d'Aigua Potable de Santa Bàrbara estat gestionat per SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U., mitjançant contracte de concessió administrativa
amb retribució, des del 1 O de gener de 1994.

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 93E0ED62C7494961B6975219A758ED9C i data d'emissió 10/06/2021 a les 10:18:59

Per altra banda, SOREA pertany al grup de societats liderat per Suez Spain, S.L, grup al que
s'integra també la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U., (AGBAR). Ambdues
societats realitzen activitats similars relacionades amb el cicle integral de l'aigua, en diferents i
nombrosos municipis de Catalunya.
Seguint criteris d'integració i ordenació de recursos i mitjans, així com de major eficiència a
nivell tècnic i econòmic, el grup de referencia ha abordat un procés de reorganització
d'aquestes activitats en l’àmbit territorial de Catalunya.
A aquests efectes, s'ha procedit a la transmissió, a favor d'AGBAR, de la branca d'activitat
integrada pels actius i passius de l'activitat del cicle integral de l'aigua que SOREA desenvolupa
a Catalunya, entre ells el contracte subscrit amb l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Tot això amb
efectes de 1'1 de gener de 2021.
Vist l’escrit presentat per la mercantil Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU
(AGBAR), en el que exposa que la retribució actualment vigent pels treballs de prestació del
servei de subministrament d’aigua potable, els costos de factors productius bàsics, mà d’obra,
materials i energia, que intervenen en aquesta activitat, han sofert variacions que fan
necessària una revisió d’aquesta retribució.
Atès que a l’article 29 del Plec de condicions que regula el contracte, s’exposa detalladament la
fórmula paramètrica a aplicar i el procediment que s’ha de seguir amb la finalitat d’actualitzar el
preu de la retribució del contracte, d’acord amb les variacions sofertes per les partides que
intervenen en el cost de l’explotació, i que estan reflectides en aquesta fórmula.
Atès que aplicant els valors corresponents a l’esmentada fórmula, resulta tal i com es justifica a
l’estudi adjuntat, una retribució actualitzada per a la mercantil Sociedad General de Aguas de
Barcelona, SAU (AGBAR), de seixanta cèntims d’euro metre cúbic facturat (0,6041 €/m3), i una
quota de servei de cinc euros amb setze cèntims per trimestre (5,16 €/ab/trimestre).

Fonaments de dret
Plec de Condicions Econòmic - Administratives que regeix el contracte per la gestió del
Servei d'Abastament d'Aigua Potable al municipi de Santa Bàrbara,

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la retribució actualitzada de la mercantil Sociedad General de Aguas de
Barcelona, SAU (AGBAR), amb efectes des de l’1 de gener de 2021, pels treballs de prestació
del servei de subministrament d’aigua potable d’aquest municipi, per la quantitat de 0,6041 €
/m3
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SEGON. Aprovar la quota de servei, amb efectes des de l’1 de gener de 2021 per la quantitat
de 5,16 €/ab/trimestre.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
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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

14. APROVACIÓ RELACIÓ LIQUIDACIONS I AUTOLIQUIDACIONS PLUSVÀLUES - 1R.
TRIMESTRE 2021
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Presentat el llistat de transmissions patrimonials sobre IBI Urbana, corresponents al primer
trimestre de l’any 2021.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, corresponent al primer trimestre de 2021, presentada per un import de
1.625,87 €.
SEGON. Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, corresponent al primer trimestre de 2021, presentada per un
import de 2.576,62 €.
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TERCER. Comunicar- ho a BASE per tal que procedeixi a la liquidació de la relació aprovada.

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

15. SOL·LICITUD EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA - MERCÈ QUEROL GARCIA
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Vista la petició presentada per la Sra. Mercè Querol Garcia, en la que sol·licita no l’hi sigui
liquidat l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
corresponent a la transmissió de la següent finca:
Urbana situada al carrer
8605425BF8180F0016TJ).

Amor

núm.

16,

2n.,

1a.

(Ref.

Cadastral.

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

Fonaments de dret
Atès que en data 17 de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictat sentència per
la qual determina que no es pot exigir l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana quan no s’ha produït un increment de valor des del moment de l’
adquisició de l’immoble (SSTC 26/2017, FJ 7; i 37/2017, FJ 5). I en conseqüència
declara nuls les articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 març.
Llei General Tributària.
Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys Urbans.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la petició presentada en el sentit de no liquidar l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) corresponent a la transmissió de la
següent finca:
Urbana situada al carrer
8605425BF8180F0016TJ).

Amor

núm.

16,

2n.,

1a.

(Ref.

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

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. RESOLUCIÓ DE LA REVISIÓ DE L'ÚS DE IMMOBLE SITUAT AL C/ JAUME I, 15
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Vist al petició presentada per la Sra. Maria Teresa Melero Bonfill, en que sol·licita la revisió de
les taxes municipals de recollida de brossa domiciliària i clavegueram de l'immoble situat al
carrer Jaume I núm. 15, per tractar-se d’un immoble que no reuneix les condicions mínimes d’
habitabilitat.
El Tècnic municipal ha efectuat visita de comprovació i ha emès el corresponent informe que s’
adjunta com a annex.

Fonaments de dret
Decret 141/2012, de 30 d’octubre pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels
habitatges i cèdula d’habitabilitat.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la rectificació de les taxes municipals de recollida de brossa domiciliària i
clavegueram de l'immoble situat al carrer Jaume I núm. 15 d’aquest municipi, per a l’exercici
2021.
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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

URBANISME
17. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 21/2021
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
El Sr. Pedro Segura Valero amb DNI 47628629E, ha sol·licitat llicència municipal d’obres
majors per construcció de caseta d'eines.
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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència municipal d’obres majors sol·licitada, expedient
d'obra major número 2021/21.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 93E0ED62C7494961B6975219A758ED9C i data d'emissió 10/06/2021 a les 10:18:59

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. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 44/2021
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen

Fets
El Sr. Bruno Royo Jastí amb DNI 52606092D, ha sol·licitat llicència municipal d’obres majors
per canvi de coberta i ampliació de magatzem, al carrer Rentadors núm. 21.
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 2021/44.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

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 93E0ED62C7494961B6975219A758ED9C i data d'emissió 10/06/2021 a les 10:18:59

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. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 49/2021
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
El Sr. Víctor Monforte Moreso amb DNI 52606166Z, ha sol·licitat llicència municipal d’obres
majors per substitució de coberta inclinada i terrat.
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 2021/49.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 93E0ED62C7494961B6975219A758ED9C i data d'emissió 10/06/2021 a les 10:18:59

20. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA FINS A FINAL D'OBRA EXP. 06/2020
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
En data 16 de gener de 2020, la Sra. MONTSERRAT CURTO FARNÒS amb D.N.I.
40912292F, va realitzar la comunicació prèvia per a l’execució d'una obra al c/ Enric Bayerri
núm. 25 corresponent a l'expedient 06/2020.
En la visita d’inspecció de l’obra s’ha pogut observar que es tracta d’una obra major.

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 2020/02.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.
TERCER. Inciar la tramitació de la llicència d'obra major.

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 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

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. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 60/2021
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

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 93E0ED62C7494961B6975219A758ED9C i data d'emissió 10/06/2021 a les 10:18:59

Fets
La Sra. Montserrat Curto Farnós amb CIF 40912292F, ha sol·licitat llicència municipal d’obres
majors per continuïtat en l'arranjament de la teulada.
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 2021/60.
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

22. RESOLUCIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA FINS A FINAL D'OBRA EXP. 09/2020

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

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 93E0ED62C7494961B6975219A758ED9C i data d'emissió 10/06/2021 a les 10:18:59

Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 28 de gener de 2020, el Sr. José Miguel Ralda
Simó, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en
un canvi de porta a l’edifici situat al carrer Victòria, 111.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 01 de juny 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 2020/09.
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
23. 2021/28/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
CONCERT DE QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES PER A FESTES
MAJORS
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

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 93E0ED62C7494961B6975219A758ED9C i data d'emissió 10/06/2021 a les 10:18:59

1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’espectacle de Quico El Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries..
2. L’àrea de Festes ha presentat el pressupost de la mercantil Maria Elena Maureso
Vigoros(40558847A) 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 d’espectacle de Quico El Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries., amb la Sra. Maria Elena Maureso Vigoros, 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: 92312120-8
El contracte s'executarà el dia 03/07/2021.
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.
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 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

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 93E0ED62C7494961B6975219A758ED9C i data d'emissió 10/06/2021 a les 10:18:59

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 338-2269903 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.
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

24. 2021/29/SE - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DEL CONCERT DE QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT
DE FERRERIES DE FESTES MAJORS
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de sonorització i il·luminació del concert
de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries de Festes Majors.
2. L’àrea de Festes ha presentat el pressupost de la mercantil AirEstudios, C.B.
(E43937192) per l'execució del contracte per un import de 1.500,00 €, IVA exclòs i
315,00 € 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 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 93E0ED62C7494961B6975219A758ED9C i data d'emissió 10/06/2021 a les 10:18:59

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 sonorització i il·luminació del concert de Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries de Festes Majors, amb la mercantil AirEstudios, C.B., 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 03/07/2021.
El preu del contracte es fixa en 1.500,00 € i 315,00 € 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 1.815,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.500,00 €, pressupost net, i 315,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338-2269903 del pressupost vigent, i,

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

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.

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 93E0ED62C7494961B6975219A758ED9C i data d'emissió 10/06/2021 a les 10:18:59

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

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

25. 2021/02/OB - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES
D'ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE LA ZONA EXTERIOR DE LA LLAR DELS JUBILATS
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l’obra d’arranjament del paviment de la zona
exterior de l’edifici de la Llar dels Jubilats..
2. L’àrea de Serveis Socials ha presentat el pressupost de la mercantil Jordi Roda López
(47822684A) per l'execució del contracte per un import de 2.660,00 €, IVA exclòs i
558,60 € 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
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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 de l’obra d’arranjament del paviment de la zona exterior de l’
edifici de la Llar dels Jubilats., amb El Sr. Jordi Roda López, 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: 45000000-7
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 2.660,00 € i 558,60 € 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 3.218,60 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 2.660,00 €, pressupost net, i 558,60 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532-2100005 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Ana Maria Panisello Arasa, Regidora de
Serveis Socials.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
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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.
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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

26. 2021/22/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
D'UTILLATGE PER A LA BRIGADA MUNICIPAL
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment el componen.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’utillatge per a la brigada
municipal..
2. L’àrea de Serveis ha presentat el pressupost de la mercantil Herraiz – Maquinaria ICA,
S.A.U.(A43201185) per l'execució del contracte per un import de 499,99 €, IVA exclòs i
105,00 € 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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Executar el contracte del subministrament d’utillatge per a la brigada municipal., amb
la mercantil Herraiz – Maquinaria ICA, S.A.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: 44510000-8
El termini es fixa en 1 mes a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 499,99 € i 105,00 € 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 604,99 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 499,99 €, pressupost net, i 105,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 150-6230000 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:
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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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27. 2021/23/SU - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DELS ELEMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DE L'ALARMA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament dels elements per a l’ampliació
del sistema d’alarma del Pavelló Municipal.
2. L’àrea d’ Esports ha presentat el pressupost de la mercantil Ramón Tafalla Seguretat,
S.L.U.(B43439223) per l'execució del contracte per un import de 1.860,92 €, IVA exclòs
i 390,79 € 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:
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PRIMER. Executar el contracte del subministrament dels elements per a l’ampliació del sistema
d’alarma del Pavelló Municipal, amb la mercantil Ramón Tafalla Seguretat, 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: 35121700-5
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 1.860,92 € i 390,79 € 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 2.251,71 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 1.860,92 €, pressupost net, i 390,79 € 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
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ALTRES
28. BONIFICACIÓ MATRÍCULA CURS DE CATALÀ PER ADULTS 2020-2021
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.
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Fets
Vista la relació d’alumnes presentada per la professora de català de l’aula d’ adults que
imparteix aquest Ajuntament, que han assistit durant el curs 2020-2021 com a mínim a un 80%
de les classes.

Fonaments de dret
Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per serveis culturals i recreatius, en el
seu article 7. Bonificacions i beneficis fiscals, estableix que els alumnes de les classes d’
adults rebran una bonificació en acabar el curs sempre i quant hagin assistit com a
mínim en un 80% a les classes.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir una bonificació de la taxa per assistència a les classes d’adults de 60,00 €,
als alumnes que han acreditat l’assistència mínima exigida i que consten a l’ expedient com
Annex I.
SEGON. Donar trasllat del present acord als alumnes beneficiaris 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

29. APROVACIÓ PROGRAMA D'ACTES DE LES XXVIII JORNADES ESPORTIVES
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:00:59 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 09/06/2021 a les 13:08:11

Fets
La Regidoria d’Esports ha elaborat el Programa d’Actes de les XXVIII Jornades Esportives, a
dur a terme des del dia 11 de juny fins el dia 11 de juliol de 2021, durant els quals es realitzaran
diverses activitats de caire esportiu.
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Fonaments de dret
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals

En conseqüència, S'ACORDA:
Aprovar el Programa d’Actes de les XXVIII Jornades Esportives, presentat per la regidoria d’
Esports d’aquest Ajuntament.

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

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías
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