Òrgan col·legiat:

JGL/2017/29

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 15/09/2017
HASH: 1581821f848ab8e104c277e28ae08fa6

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

14 / de setembre / 2017

Durada

Des de les 19:05 fins a les 19:40 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretària accidental

Immaculada Rocío Santos Cuellas

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt (sense dret a vot)

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2017-0035 Data : 15/09/2017

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 15/09/2017
HASH: 5e1780b15b042468deeaef4df0a33d7c

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Una vegada verificada per la Secretària accidental la constitució vàlida de l’òrgan, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre
del dia.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S’aprova l’acta de la sessió anterior, ordinària, de data 7 de setembre de 2017.

Expedient 1178/2017. Avançament de la paga extraordinària del mes de
desembre de la treballadora amb DNI:...900-N
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, L’AVANÇAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA
DEL MES DE DESEMBRE SOL·LICITADA PER LA TREBALLADORA AMB
DNI:...900-N.- Exp. 1178/2017
ANTECEDENTS
En data 4 de setembre de 2017, amb registre d’entrada núm. E/2017/3291, la
treballadora amb DNI:.900-N, ha sol·licitat un avançament de la paga extraordinària
del mes de desembre.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist l’article 25 del conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que
diu textualment:
“Art. 25è .Bestretes reintegrables i avançament de nòmina
25.1 Bestretes reintegrables
25.1.1.- Per part de la corporació s’estableix un fons destinat a proporcionar
bestretes sense interessos als empleats públics que tinguin un mínim d’un any
d’antiguitat.
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Favorable
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

25.1.2.- El import es de dos mensualitats i fins a un màxim de 1.800€. No es pot
sol·licitar una segona bestreta si no s’ha acabat d’abonar la primera.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del
2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de
2017.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar concedir un avançament de la paga extraordinària del mes de
desembre per import de 1.000,00 € a la treballadora amb DNI: 900-N.
SEGON.- Notificar aquest acord a la treballadora amb DNI:...900-N i a la Gestoria
Fornell Consultors.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la propera
sessió.

Expedient 1143/2017. Sol·licitud revisió pressió d'aigua en habitatge.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D'ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI
NÚM.: ...536-R DE REVISIÓ DE LA PRESSIÓ D’AIGUA.- EXP. 1143/2017
Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...536-R en data 16 d’agost de
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Atès que la treballadora compleix tots els requisits necessaris per sol·licitar
l’avançament de la paga extraordinària del mes desembre.
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25.2 Avançament de la paga extraordinària.- Els treballadors de contracte superior a
un any poden desposar d’un avançament de la paga extraordinària corresponent al
semestre natural en que es demana. L’avançament de la paga extraordinària serà
compatible amb les bestretes.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

25.1.3.- Els terminis de devolució no podran superar els 18 mesos. El personal
contractat temporal per més d’un any esta obligat a reintegrar la bestreta al final del
contracte.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2017 (RE 3105) de revisió de la pressió d’aigua de l’habitatge de la Plaça Vella, 2 de
Saifores.
Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 7 de setembre de
2017 on diu:

Per aquest motiu, des de els Serveis Tècnic, s’han fet les inspeccions necessàries
en aquest subministrament per tal de verificar la pressió d’entrada a comptador,
mesurant una pressió de 3,5Kg/cm2 sent aquesta superior a la pressió mínima de
subministrament que marca el Document Bàsic DB HS 4 del Codi Tècnic de
l’Edificació, que especifica per als punts de consum les pressions mínimes a
considerar.
- Pressió mínima → 100 kPa per a aixetes, en general
→ 150 kPa per a escalfadors i fluxors
100kPa ≈ 1kg/cm2 ≈ 1atm ≈ 1bar ≈10mca
Per tant s’informa que la pressió mesurada és correcta.
Rafa Rodríguez Rivas

Número : 2017-0035 Data : 15/09/2017

Vista la sol·licitud de data 16 d’agost de 2017, amb registre d’entrada número 3105,
en la qual s’informa de falta de pressió a la vivenda situada a la Plaça Vella nº2 de
Saifores.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ANTECEDENTS

Banyeres, a la data de la signatura”.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret número 66/2015 i les competències delegades del Ple a favor de la Junta de
Govern Local pel Ple de data 22 de juny de 2015, i atenent a les competències
recuperades a favor del Ple arran del 4 d’abril de 2017.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que d’acord l’informe del coordinador de
Serveis Tècnics detallat en la part expositiva, la pressió mesurada en l’habitatge de
la Plaça Vella, 2 de Saifores, és correcta.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

Codi Validació: 3HE2K7SEP4DCK9DLZ9MS567ST | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 10

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1130/2017. Sol·licitud revisió pressió d'aigua en habitatge
Favorable

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...512-Z en data 2 d’agost de 2017
(RE 2939) de revisió de la pressió d’aigua de l’habitatge de la plaça de l’Ajuntament,
21.
Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 7 de setembre de
2017 on diu:
“ANTECEDENTS
Vista la sol·licitud de data 2 d’agost de 2017, amb registre d’entrada número 2939,
en la qual s’informa de falta de pressió a la vivenda situada a la Plaça de
l’Ajuntament nº21.
Per aquest motiu, des de els Serveis Tècnic, s’han fet les inspeccions necessàries
en aquest subministrament per tal de verificar la pressió d’entrada a comptador,
mesurant una pressió de 2,1Kg/cm2 sent aquesta superior a la pressió mínima de
subministrament que marca el Document Bàsic DB HS 4 del Codi Tècnic de
l’Edificació, que especifica per als punts de consum les pressions mínimes a
considerar.
- Pressió mínima → 100 kPa per a aixetes, en general
→ 150 kPa per a escalfadors i fluxors
100kPa ≈ 1kg/cm2 ≈ 1atm ≈ 1bar ≈10mca
Per tant s’informa que la pressió mesurada és correcta.
Rafa Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
Banyeres, a la data de la signatura”.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
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APROVAR, SI S’ESCAU, RESOLDRE LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB DNI NÚM.:
...512-Z DE REVISIÓ DE LA PRESSIÓ D’AIGUA.- EXP. 1130/2017
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PROPOSTA D'ALCALDIA PER LA JGL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret número 66/2015 i les competències delegades del Ple a favor de la Junta de
Govern Local pel Ple de data 22 de juny de 2015, i atenent a les competències
recuperades a favor del Ple arran del 4 d’abril de 2017.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1155/2017. Contracte menor de serveis (atenció públic)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UNA SESSIÓ
DE CONTES PER ADULTS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BANYERES DEL
PENEDÈS EL 18 DE NOVEMBRE DE 2017.- EXP. 1155/2017
Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 13 de setembre de 2017 s’ha
acreditat la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el servei d’una sessió de
conta contes per adults el proper 18 de novembre de 2017, per tal de promocionar la
cultura, la lectura, així com fomentar i potenciar l’ús de la Biblioteca Municipal, i
ateses les gestions realitzades amb la conta contes Mònica Torra Solano, per un
preu de 220 euros més 46,20 euros d’IVA, sent un total de 266,20 euros.
Atesa la declaració jurada de Mònica Torra Solano, relativa a no estar incurs en
prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes requisits
per poder contractar amb l’Administració Pública.
Atesa la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que hi consta a l’expedient.
Atès que la Biblioteca Municipal Ernest Lluch forma part del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya i això comporta l’obligació de facilitar, millorar i potenciar
l’accés a la lectura als usuaris/es de la biblioteca municipal, mitjançant tota mena
d’activitats: contacontes, xerrades, ponències, etc.
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SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.
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PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que d’acord l’informe del coordinador de Serveis
Tècnics detallat en la part expositiva, la pressió mesurada en l’habitatge de la Plaça
de l’Ajuntament, 21, és correcta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, Secretària interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que hi consta a
l’expedient.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de serveis amb Mònica Torra Solano per la
realització d’una sessió de conta contes per adults el proper dia 18 de novembre de
2017, a la Biblioteca Municipal, per un import de 220 euros més 46,20 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec
de la partida pressupostària 3321 226.09 del vigent pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la sessió, prèvia
declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF).

Expedient 1146/2017. Contracte menor d'obres de remodelació i arranjament
del parc infantil de l’escola pública
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D'ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
REMODELACIÓ I ARRANJAMENT DEL PARC INFANTIL DE L’ESCOLA
PÚBLICA DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP. 1146/2017
Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 6 de setembre de 2017 es va
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Per tot això,
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistes les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les Bases del Règim Local.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar l’obra de remodelació i
arranjament del parc infantil de l’escola pública, i ateses les gestions realitzades amb
a l’empresa CONSTRUCCIONS GERMANS REBOLLO, S.L., per un preu total de
14.842,05 euros i 3.116,83 euros d’IVA.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.- Aprovar el contracte menor d’obres de remodelació i arranjament del parc
infantil de l’escola pública del municipi de Banyeres del Penedès a favor de
l’empresa CONSTRUCCIONS GERMANS REBOLLO, S.L., per un preu total de
14.842,05 euros i 3.116,83 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec
de la partida núm. 1710 639.00 del vigent pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Expedient 1097/2017. Contracte Menor de Subministrament de paviment de
seguretat al parc infantil de l'escola
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D'ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE
PAVIMENT DE SEGURETAT AL PARC INFANTIL DE L’ESCOLA. EXP.-1097/2017
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les Bases del Règim Local.
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Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, Secretària interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 6 de
setembre de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès a la declaració jurada de l’empresa CONSTRUCCIONS GERMANS REBOLLO,
S.L., relativa a no estar incurs en prohibicions per contractar establertes a l’article 60
del TRLCSP i demes requisits per poder contractar amb l’Administració Pública.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, Secretària interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 4 de
setembre de 2017.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament a favor de l’empresa
HAPPYLUDIC, SL, per un preu total de 9.520,00 euros i 1.999,20 euros d’IVA, pel
subministrament de paviment de seguretat al parc infantil de l’escola pública de
Banyeres del Penedès.
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec
de la partida nº 1710 639.00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets
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Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 9 d’agost de 2017.
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Atès a la declaració jurada de l’empresa HAPPYLUDIC, SL, relativa a no estar incurs
en prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes
requisits per poder contractar amb l’Administració Pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 4 de setembre de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de
paviment de seguretat al parc infantil de l’escola pública i ateses les gestions
realitzades amb a l’empresa HAPPY LUDIC, per un preu total de 9.520,00 euros i
1.999,20 euros d’IVA.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2017-0116

Expedient

06/09/2017

Convocatòria JGL ordinària de data 7 de setembre
de 2017.

JGL//2017/28

12/09/2017

Protocol de Col·laboració pel desenvolupament
d’un Pla d’acció per a la millora i dinamització dels
polígons d’activitat econòmica del Baix Penedès,
que promou el Servei d’ocupació de Catalunya

624/2017

12/09/2017

Protocol de Col·laboració pel desenvolupament
d’un Programa d’innovació en l’Ocupació en el
marc dels programes innovadors i experimentals
que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya.

624/2017

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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