Acta Junta de 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 268B819CC8F649A1A8F972302396B489 i data d'emissió 09/08/2021 a les 11:24:27

Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 22/07/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Extraordinària
President/a: Manel Crespo Liñan
Secretari/ària: Yolanda Valldeperez Castells
Dia: 22 de juliol de 2021
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:40
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sra. Eulàlia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL 01/07/2021
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

2. RESERVA PLAÇA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ A NOM D'F.C.
A.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Vista la petició presentada pel Sr.Fernando Caballé Arín en la que exposa que és titular d’una
targeta d’aparcament per a persones amb disminució per mobilitat reduïda i que d’acord amb el
de disposa l’article 5.d) del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les
persones amb mobilitat reduïda, sol·licita la reserva d’una plaça d’aparcament propera al carrer
Enric Bayerri núm. 17, per mitjà d’una senyal grafiada de forma horitzontal, que reprodueixi el
símbol d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament per a persones amb disminució.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

Fonaments de dret
Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Encarregar al cap de la brigada que pinte la reserva d’una plaça d’aparcament
propera al carrer Enric Bayerri núm. 17, per mitjà d’una senyal grafiada de forma horitzontal,
que reprodueixi el símbol d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament per a persones
amb disminució.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a l’encarregat de la brigada municipal.

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. ATORGAMENT DE TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL A NOM DE E.B.G.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

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 E.B.G.

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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

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 E.B.G.
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SEGON. Donar trasllat del present acord a Serveis Socials.

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

4. ATORGAMENT DE TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL A NOM DE A.C.R.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

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 A.C.R.

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

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

5. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER TERRASSA AL C/POMPEU FABRA, 4
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
En data 22 de juny de 2021, el Sr. Juan Lorente Serra, va presentar sol·licitud de llicència
d'ocupació de la via pública per la instal·lació d'una terrassa de bar al c/ Pompeu Fabra, 4.
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 en funcions, Yolanda Valldepérez Castell, 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
Ordenança de civisme i convivència ciutadana, capítol VI. Ocupació de les vies públiques.
Ordenança fiscal "Reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules,
cadires i altres elements amb finalitat lucrativa".
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la concessió de la llicència d'ocupació de la via pública sol·licitada.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l'expedient d'ocupació de la via pública.
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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

6. AUTORITZACIÓ INGRÈS AL CENTRE DE DIA - E. R. V.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

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

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Admetre com a usuari/ària del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura al
contracte als següents usuaris:
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Elia Ralda Villalbí, amb efectes del dia 21 de juny de 2021.

SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal.

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

INTERVENCIÓ
URBANISME
7. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 75/2021
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
L'Ajuntament de Santa Bàrbara amb CIF P4314000C, ha sol·licitat llicència municipal d’obres
majors per construcció d'un nou tram de línia aèria i subterrània de baixa tensió al solar situat
entre en c/ Major, 9-11 i c/ Joan Martí Miralles, 21-21D.
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 2021/75.
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SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

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

8. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA FINS A FINAL D'OBRA EXP. 79/2019
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Mitjançant llicència d'obres de data 28 d'octubre de 2019, la mercantil Divarian Propiedad, S.A.,
va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres majors consistents en l'enderroc
dels edificis situats al carrer Major, 9-11.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 14 de juliol 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 major número 2019/79.
SEGON. Donar trasllat del present acord al titular de l’expedient d’obres i a intervenció de fons.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

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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9. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA FINS A FINAL D'OBRA EXP. 24/2021
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 12 de març de 2021, el Sr. Isidre Balada
Chimeno, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en
la substitució de la tuberia general i instal·lació d'electrovàlvules a la finca situada al Pol. 17,
parc. 38.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 09 de juliol de 2021, informe tècnic
FAVORABLE de finalització de les obres esmentades, que restarà incorporat com a motivació
del present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança de l’expedient d'obra menor número 2021/24.
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.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

10. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE L'OBRA "CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU
POLIVALENT"

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

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 4 i última de l’obra “Construcció d’una
nau polivalent”, per un import de setanta-vuit mil sis-cents noranta-set euros amb trenta-cinc
cèntims (78.697,35 €).
Els serveis tècnics municipals 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
“Construcció d’ una nau polivalent”.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 4 i última de l’obra “Construcció d’una nau polivalent”, per
un import de 78.697,35 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Zayan Grup
Rovira i Aya Promocions Inmobiliaries, 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

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. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 8 DE L'OBRA "REMODELACIÓ DE L'EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT - FASE 4"
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S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
La direcció de l’obra ha presentat la Certificació núm. 8 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’
ajuntament – Fase 4”, per un import de vint-i-tres mil set-cents vuitanta-un euros amb quarantaun cèntims (23.781,41 €).
Els serveis tècnics municipals han fet les comprovacions necessàries i han emès informa
favorable.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 8 de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament –
Fase 4a”, per un import de 23.781,41 €.
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Construccions
Jaén Vallés, SL.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

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
12. 2021/48/SE - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE DIRECCIÓ I
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA DE REMODELACIÓ DEL C/ AIRE
FASE 3

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 268B819CC8F649A1A8F972302396B489 i data d'emissió 09/08/2021 a les 11:24:27

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

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de direcció i coordinació de seguretat i
salut de l’obra de remodelació del carrer de l’Aire 3a Fase.
2. L’àrea d’Urbanisme ha presentat el pressupost de la mercantil Javier Roig Prades
(47623191N) per l'execució del contracte per un import de 2.500,00 €, IVA exclòs i
525,00 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei de direcció i coordinació de seguretat i salut de l’obra
de remodelació del carrer de l’Aire 3a Fase, amb el Sr. Javier Roig Prades, vist que no s'han
vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest de conformitat amb les
següents condicions:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

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 268B819CC8F649A1A8F972302396B489 i data d'emissió 09/08/2021 a les 11:24:27

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 71311220-9
El termini es fixa en 6 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 2.500,00 € i 525,00 € 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 3.025,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 2.500,00 €, pressupost net, i 525,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532-6190017 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Antonio Ollés Molías, Alcalde i Regidor d’
Urbanisme.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

13. 2021/49/SE - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CREACIÓ DE LA NOVA
SINTONIA DE LA PLANA RADIO
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 268B819CC8F649A1A8F972302396B489 i data d'emissió 09/08/2021 a les 11:24:27

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de creació de la nova sintonia de La
Plana Radio..
2. L’àrea de Mitjans de Comunicació ha presentat el pressupost de la mercantil
AirEstudios, C.B.(E43937192) per l'execució del contracte per un import de 2.000,00 €,
IVA exclòs i 420,00 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del servei de creació de la nova sintonia de La Plana Radio.,
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: 92312220-9
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 2.000,00 € i 420,00 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

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 268B819CC8F649A1A8F972302396B489 i data d'emissió 09/08/2021 a les 11:24:27

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 2.420,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 2.000,00 €, pressupost net, i 420,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 334-2260900 del pressupost vigent, i,
si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Antonio Ollés Molías, Alcalde i Regidor de
Mitjans de Comunicació.
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

14. 2021/25/SU - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L'ALARMA
DE LA LLAR D'INFANTS LES BECEROLES
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
1.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament del sistema d’alarma amb
GPRS per a la Llar d’Infants Les Beceroles.
2. L’àrea d’Ensenyament ha presentat el pressupost de la mercantil Ramon Tafalla
Seguretat, S.L.U.(B43439223) per l'execució del contracte per un import de 499,51 €,
IVA exclòs i 104,90 € d'IVA.
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 268B819CC8F649A1A8F972302396B489 i data d'emissió 09/08/2021 a les 11:24:27

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del subministrament del sistema d’alarma amb GPRS per a la
Llar d’Infants Les Beceroles, amb la mercantil Ramon 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: 31625300-6
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 499,51 € i 104,90 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 604,41 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 499,51 €, pressupost net, i 104,90 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 323-2120005 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.

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 268B819CC8F649A1A8F972302396B489 i data d'emissió 09/08/2021 a les 11:24:27

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

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

ALTRES
15. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUTS SERVEIS BÀSICS – J. F. A.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

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:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

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 268B819CC8F649A1A8F972302396B489 i data d'emissió 09/08/2021 a les 11:24:27

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

16. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUTS SERVEIS BÀSICS – J. F. A.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

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

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

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 268B819CC8F649A1A8F972302396B489 i data d'emissió 09/08/2021 a les 11:24:27

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

17. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUTS SERVEI BÀSICS - J.M.M.V
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

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.M.M.V.

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:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’ urgència social
– ajut serveis bàsics – J.M.M.V., 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C YOLANDA VALLDEPÉREZ CASTELLS el dia 27/07/2021 a les 11:28:29 i MANEL CRESPO LIÑAN - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2021 a les 12:33:39

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 268B819CC8F649A1A8F972302396B489 i data d'emissió 09/08/2021 a les 11:24:27

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

Secretària en funcions

Alcalde President en funcions

Yolanda Valldeperez Castells

Manel Crespo Liñan

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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