Acta Junta de govern
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Identificació de la sessió
Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL 02/09/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 2 de setembre de 2021
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 19:10
Lloc: Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Ma Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Eulàlia Pla Coto (JUNTS)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL 19/08/2021
A l'acta anterior s'han de fer les esmenes següents:
A l'apartat CONTRACTES al punt 18 on diu: "SEGON., ..., amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 454-45000000-7 del pressupost vigent, ...",
Ha de dir: "SEGON., ..., amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454-2100006 del pressupost
vigent, ..."
A l'apartat CONTRACTES al punt 19 on diu: "SEGON., ..., amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 454-45000000-7 del pressupost vigent, ...",
Ha de dir: "SEGON., ..., amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454-2100006 del pressupost
vigent, ..."
A l'apartat CONTRACTES al punt 20 on diu: "SEGON., ..., amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 454-45000000-7 del pressupost vigent, ...",
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Ha de dir: "SEGON., ..., amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454-2100006 del pressupost
vigent, ..."

Votació:
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.
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2. AUTORITZACIÓ PER LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE L’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE EN CASC URBÀ - C/ ALCANAR NÚM. 1
Votació:
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Vista la sol·licitud formulada per Cristina Galbe Romero, amb DNI ***2672**, amb domicili al C/
Lluna núm. 45, per efectuar els DRETS DE CONNEXIÓ D’UN COMPTADOR D’AIGUA per a l’
immoble situat al C/ Alcanar núm. 1 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:
“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:
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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

3. SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT JOAQUÍN TAFALLA LOR
Votació:
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 targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat.

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.
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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 Joaquín Tafalla
Lor.
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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. SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VELASQUEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO
Votació:
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 targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat.

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

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

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
5. APROVACIÓ DE FACTURES
Votació:
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Vista la relació de factures número 22 que consta en l’annex 1.
Per part de la Intervenció d’aquest Ajuntament en relació amb l’esmentada despesa s'ha
emès informe favorable.

Fonaments de dret
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, em matèria de
pressupostos.
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, incloses en la
relació de factures número 22 per un import total de 259.422,14€
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.
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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

6. RUGERIIS CRUCIANI, ANTONIO - SOL·LICITUD FRACCIONAMENT DEUTE TRIBUTARI
Votació:
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
El senyor Antonio Rugeriis Cruciani ha presentat instància adreçada a Base - Gestió
d'Ingressos per ser l'entitat a la què l'Ajuntament de Santa Bàrbara té delegada la gestió
recaptatòria d'aquests tributs, en la que demana l’ampliació del termini de fraccionament
/ajornament per fer efectives la liquidació de l’expedient executiu núm. 2014/42095 que li ha
generat l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària segons el qual:
Supòsit de fet:
De la informació facilitada per Base Gestió d’Ingressos es desprenen les següents dades:
OFICINA: 32 AMPOSTA
TITULAR: RUGERIIS CRUCIANI, ANTONIO
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: Expedient executiu núm. 2014/42095
Atès que l’interessat demana:
- El fraccionament mensual del deute en 24 quotes d’igual quantia.
Vist l’informe de Secretària en el que s’informa que no hi ha cap impediment per a la concessió
de l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament sol·licitat.
Amb tot l'indicat i tenint en compte que la competència recaptatòria la té per acord de
delegació, Base - Gestió d'Ingressos
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Fonaments de dret
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Llei 58/2003 General Tributària.
Art. 65 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 82.2.b) - Dispensa de garantir l'ajornament i/o fraccionament.
RD 939/2005 Reglament General de Recaptació.
Art. 44 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 50 - Dispensa de garanties en ajornaments i fraccionaments.
Art. 53 - Càlcul d'interessos en aplaçaments i fraccionaments.
Llei 39/2010 General Pressupostària.
DA 17ª. - Interès legal del diner.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament de pagament de l’
expedient executiu núm. 2014/42095.
SEGON. Traslladar l'acord a BASE - Gestió d'Ingressos per a què procedeixi a executar-lo.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’interessat i oficina de gestió tributària.

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

7. SOL·LICITUD AJORNAMENT/FRACCIONAMENT TAXA ASSISTÈNCIA LLAR D'INFANTS
"LES BECEROLES"
Votació:
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
Vista la sol·licitud presentada per Débora Galaso Altés, en la que demana l’ampliació del
termini de fraccionament/ajornament per fer efectives la liquidació de la Taxa per assistència a
la llar d’infants municipal “Les Beceroles” que li ha generat l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Vist l'informe emès per Intervenció segons el qual:
Supòsit de fet:
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De la informació facilitada per la direcció del centre es desprenen les següents dades:
TITULAR: GALASO ALTÉS, DÉBORA.
NÚMERO TOTAL DE REBUTS:
2
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS: TAXA ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS
DADES ECONÒMIQUES:
Pendent . . . . . . . . . . . . . . .

213,00 €
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Atès que la interessada demana:
- El fraccionament mensual del deute en 5 quotes, amb el desglossament següent:
Quatre quotes de 50,00 € i una quota de 13,00 €.
Vist l’informe de Secretària en el que s’informa que no hi ha cap impediment per a la concessió
de l’ampliació del termini de fraccionament/ajornament sol·licitat.

Fonaments de dret
Llei 58/2003 General Tributària.
Art. 65 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 82.2.b) - Dispensa de garantir l'ajornament i/o fraccionament.
RD 939/2005 Reglament General de Recaptació.
Art. 44 - Ajornament i fraccionament del pagament.
Art. 50 - Dispensa de garanties en ajornaments i fraccionaments.
Art. 53 - Càlcul d'interessos en aplaçaments i fraccionaments.
Llei 39/2010 General Pressupostària.
DA 17ª. - Interès legal del diner.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar l’ajornament/fraccionament del pagament dels rebuts de la liquidació de la
Taxa per assistència a la llar d’infants municipal “Les Beceroles”.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada i al departament d’intervenció.

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:38:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:51:44

8. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA FINS A FINAL D'OBRA I DE RESIDUS EXP. 35/2018
Votació:
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.
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Fets
Mitjançant comunicació prèvia d’obres de data 16 d'abril de 2018, la Sra. Maria Pilar Espuny
Monllau, va comunicar a aquest Ajuntament la realització de les obres menors consistents en la
substitució de coberta lleugera en planta golfa a l’edifici situat a la Carretera de La Galera núm.
12.
El Tècnic municipal Víctor Moreso Franch, ha emès en data 01 de setembre 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 les fiances de l’expedient d'obra menor número 2018/35.
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
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9. 2021/57/SE - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE TÈCNIC DE SO I
IL·LUMINACIÓ DEL TEATRE DINS EL PROGRAMA D'ACTES RIHIHIU
Votació:
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.
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Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de so i il·luminació de l’obra de teatre
dins el Programa d'actes Rihihiu.
2. L’àrea de Cultura ha presentat el pressupost de la mercantil Plataforma-Pro, S.C.P.
(J62386057) per l'execució del contracte per un import de 390,00 €, IVA exclòs i 81,90
€.
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 tècnic de so i il·luminació de l’obra de teatre de les
Jornades Culturals, amb la mercantil Plataforma-Pro, S.C.P., vist que no s'han vulnerat les
regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest de conformitat amb les següents
condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 45311000-0
El contracte s’executarà el dia 16/10/2021.
El preu del contracte es fixa en 390,00 € i 81,90 € d'IVA.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:38:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:51:44

El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.

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 4AD44294E3DB469B8AE9218BC368E8BA i data d'emissió 22/09/2021 a les 12:37:48

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 471,90 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 390,00 €, pressupost net, 81,90 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al
tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 334-2260902 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Agustí Espuny Fluixà.
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

10. 2021/31/SU - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE TECNOLOGIES EFICIENTS PER A L'ENLLUMENAT A DIVERSOS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Votació:
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:38:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:51:44

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 4AD44294E3DB469B8AE9218BC368E8BA i data d'emissió 22/09/2021 a les 12:37:48

1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament i la instal·lació de tecnologies
eficients per l’enllumenat a diversos equipaments municipals.
2. L’àrea d’esports ha presentat el pressupost de la mercantil Francisco Royo Andreu
(40918530N) per l'execució del contracte per un import de 13.263,17 €, IVA exclòs i
2.785,27 €.
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 de subministrament i instal·lació de tecnologies eficients per l’
enllumenat a diversos equipaments municipals, amb el Sr. Francisco Royo Andreu, 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: 34928530-2
El termini es fixa en 15 dies.
El preu del contracte es fixa en 13.263,17 € i 2.785,27 € 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:38:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:51:44

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 4AD44294E3DB469B8AE9218BC368E8BA i data d'emissió 22/09/2021 a les 12:37:48

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 16.048,44 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 13.263,17 €, pressupost net, 2.785,27 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit
(IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 165-6330002 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

11. 2021/32/SU - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MIRALLS
CONVEXOS DE SEGURETAT
Votació:
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de miralls convexos de
seguretat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:38:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:51:44

2. L’àrea de Serveis ha presentat el pressupost de la mercantil Projectes i instal·lacions
d’espais urbans, S.L.(B55532782) per l'execució del contracte per un import de 411,80
€, IVA exclòs i 86,48 €.
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 4AD44294E3DB469B8AE9218BC368E8BA i data d'emissió 22/09/2021 a les 12:37:48

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Executar el contracte del subministrament de miralls convexos de seguretat, amb la
mercantil Projectes i instal·lacions d’espais urbans, S.L., vist que no s'han vulnerat les regles
de contractació fraccionant l'objecte d'aquest de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l‘informe de necessitats.
Codi CPV: 35121800-6
El termini es fixa en 2 mesos.
El preu del contracte es fixa en 411,80 € i 86,48 € 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:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:38:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:51:44

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 498,28 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 411,80 €, pressupost net, 86,48 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) 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 Agustí Espuny Fluixà, Rergidor de Serveis.

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 4AD44294E3DB469B8AE9218BC368E8BA i data d'emissió 22/09/2021 a les 12:37:48

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
12. APROVACIÓ PROGRAMA D'ACTES RIHIHIU
Votació:
S'aprova per unanimitat de tots els membres que legalment la componen.

Fets
La Regidoria de Cultura ha elaborat el Programa d’Actes RIHIHIU, a dur a terme des del dia 15
d’octubre fins el dia 17 d’octubre de 2021, durant els quals es realitzaran diverses activitats de
caire cultural.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:38:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:51:44

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 RIHIHIU, presentat per la regidoria de Cultura d’aquest
Ajuntament.

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 4AD44294E3DB469B8AE9218BC368E8BA i data d'emissió 22/09/2021 a les 12:37:48

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. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT ASSISTÈNCIA AL CAMPUS D'ESTIU
(FUTBOL) – M. T. V. A.
Votació:
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 assistència Campus d’estiu (futbol) – M. T. V. 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:
PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social – ajut
assistència Campus d’Estiu (futbol) – M. T. V. 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:38:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:51:44

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

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4AD44294E3DB469B8AE9218BC368E8BA i data d'emissió 22/09/2021 a les 12:37:48

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. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT ADQUISICIÓ LLIBRES ESCOLARS I AJUT AL
LLOGUER – J. M. M. V.
Votació:
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 adquisició llibres escolars – J. M. M. V.
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha presentat
sol·licitud d’ajut d’urgència social – ajut al lloguer – 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, en relació a l’adquisició de llibres escolars, i
que consta a l’expedient com Annex I.
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha emès per
informe desfavorable sobre la sol·licitud presentada, en relació a l’ajut al lloguer per no complir
amb el requisit de l’empadronament, i que consta a l’expedient com Annex II.

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

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:38:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:51:44

PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social – ajut
adquisició llibres escolars – 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.
SEGON. Denegar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social – ajut
al lloguer – 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 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 4AD44294E3DB469B8AE9218BC368E8BA i data d'emissió 22/09/2021 a les 12:37:48

TERCER. 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

15. PRESTACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL - AJUT ADQUISICIÓ LLIBRES ESCOLARS – L. I. L.
CH.
Votació:
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 adquisició llibres escolars – L. I. L. Ch.
L’educadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha emès per
informe favorable sobre la sol·licitud presentada, en relació a l’adquisició de llibres escolars, i
que consta a l’expedient com Annex I.

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

En conseqüència, S'ACORDA:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:38:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:51:44

PRIMER. Abonar la quantitat sol·licitada en la petició presentada d’ajut d’urgència social – ajut
adquisició llibres escolars – L. I. L. Ch., d’acord amb la valoració efectuada pels Serveis Socials
Bàsics d’aquest Ajuntament, i d’acord que consta a l’expedient com Annex I.
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 4AD44294E3DB469B8AE9218BC368E8BA i data d'emissió 22/09/2021 a les 12:37:48

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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:38:39 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 13/09/2021 a les 11:51:44

