Òrgan col·legiat:

JGL/2017/39

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 03/01/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

21 / de desembre / 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 19:01 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretari

José Félix Velasco Martínez

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

NO

Excuses d'assistència presentades:
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Expedient núm.:

Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 02/01/2018
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1. Lluís Inglada i Jané:

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Acta Junta de Govern local en sessió ordinària de data 14 de desembre de
2017. JGL/2017/38

Expedient 1400/2017. Expedient de Seguiment de Serveis Socials
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT AL TERCER
TRIMESTRE DE 2017 DERIVADA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS
SOCIALS 2016-2019.- Exp. 1400/2017

El Ple de la Corporació, a la sessió ordinària de data 16 de novembre de 2017, va
aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix
Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en matèria de serveis socials pel
període 2016-2019, i els seus annexos per 2017. El conveni s’havia signat per l’Alcaldia
en data 16 d’octubre de 2016.
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A) PART RESOLUTIVA
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Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en
l’ordre del dia

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«vacances»

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Concepte 2. SAD (inclou SAD Dependència i SAD Social)
Concepte 3. Teleassistència i SIMAP
Concepte 4. Grup de voluntariat
Concepte 5. Servei d’Acolliment Residencial d’Urgència
Concepte 6. Transport Adaptat
Concepte 7. Centre obert

D’acord Annex 1 de l’esmentat Conveni, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha
tramès a aquest Ajuntament les següents liquidacions:

Liquidació trimestral corresponent als mesos de juliol, agost i setembre de 2017:

1. Cost dels professionals dels equips bàsics i servei d’Assessorament i Mediació
Familiar corresponent al tercer trimestre de 2017: 3.792,39 €.
2. Cost del Servei d’Atenció Domiciliària a les famílies del municipi corresponent al
tercer trimestre de 2017: 1.982,04 €, que correspon a un 34% del cost total del
servei.
3. Cost del Servei de Teleassistència a famílies del municipi corresponent al tercer
trimestre de 2017: aquesta despesa es facturarà directament per part de la Creu
Roja a l’Ajuntament, amb periodicitat mensual.
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És a l’Annex 1 del conveni on es determinen els costos dels diferents serveis prestats, i
amb l’Annex 2 s’incorpora el servei de centre obert. D’aquesta manera, els conceptes
inclosos al conveni són els següents:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Disposa l’acord dotzè de l’esmentat conveni: “Aquest conveni s’estableix des de la data
de la signatura fins al 31 de desembre de 2019, amb efectes econòmics des de l’1 de
gener de 2016. Això no obstant, seran revisats anualment els objectius generals i
específics i l’Annex 1 en el qual es determina la participació econòmica dels
ajuntaments”.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

4. Cost del grup de voluntariat corresponent al tercer trimestre de 2017: durant
l’anualitat 2017 aquest servei no tindrà cost atès que la Federació Catalana de
Voluntariat Social ha aprovat la concessió de la beca al Consell Comarcal del
Baix Penedès per l’import de la quota 2017.

Atès que el cost total corresponent als serveis socials prestats durant el tercer trimestre
de 2017, que és de 6.787,85 €, s’ha de fer efectiu mitjançant transferència bancària al
número de compte ES87 0182 6035 47 0201617621 del Consell Comarcal del Baix
Penedès.

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient al pressupost vigent a
les aplicacions pressupostàries 2312 465.00 pel que fa a les despeses dels
professionals i serveis bàsics; 2312 465.01 pel que fa a les despeses de centre obert;
2312 465.02 pel que fa a les despeses del SAD; 2312 465.03 pel que fa a les despeses
del servei de teleassistència; 2312 465.04 pel que fa a les despeses del servei d’ARU; i
2312 465.05 pel que fa al cost del servei de transport adaptat

Per tot això,

Es proposa a la Junta de govern local, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la liquidació trimestral dels serveis prestats pel Consell Comarcal del
Baix Penedès en el marc del conveni de cooperació interadministrativa en matèria de
serveis socials, corresponent al tercer de 2017, per import de 6.787,85 €, a càrrec de les
partides referides del pressupost vigent.

SEGON.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals per procedir a
la seva comptabilització i al seu pagament quan s’escaigui.
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7. Cost del servei de centre obert corresponent al tercer trimestre de 2017: 266,66 €
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6. Cost del servei de transport adaptat corresponent al tercer trimestre de 2017:
634,70 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. Cost del servei d’Acolliment Residencial d’Urgència corresponent al tercer
trimestre de 2017: 112,06 €, que correspon a un 9,00 % del cost total previst del
servei.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR SI S’ESCAU ELS SERVEIS I TREBALLS EXTRAORDINARIS EFECTUATS
PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT EL MES DE DESEMBRE
DE 2017.- Exp. 63/2017

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest
Ajuntament durant el mes de desembre de 2017 i de conformitat amb l’article 214 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.
Vist l’informe d’intervenció de data 18 de desembre de 2017, emès per el secretari
interventor tresorer.
Vist el contingut de l’article 35 del Reial Decret legislatiu 1/1995 de 24 de març, que
regula les hores extraordinàries del personal laboral que presta els seus serveis a
l’administració i de conformitat amb l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic i demés disposicions concordants, així com el règim de
delegació de competències entre els òrgans administratius d’aquest Ajuntament, i
atenent a la disponibilitat de crèdit en la partida 9200 13001 del pressupost vigent
d’aquest Ajuntament, que existeix partida a nivell de vinculació jurídica per afrontar
aquestes despeses.

Atès que existeixen criteris objectius per a l’atorgament de les gratificacions per serveis
extraordinaris fora de la jornada laboral al personal de l’Ajuntament o treballs
extraordinaris, tal com indica el full presentat per l’alcaldia.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
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Favorable

Codi Validació: 5QYRMDPGQEJCNQFKF472JKN6W | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 50

Expedient 63/2017. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel
personal laboral de l’Ajuntament durant el mes de desembre

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

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.

Treballador / a

Període

Gratificació

DNI: ..504P

Desembre

114,84 €

DNI:...192Y

Desembre

111,79 €

DNI:...058A

Desembre

716,45 €

DNI:...147B

Desembre

71,85 €

DNI:...653D

Desembre

64,41 €

DNI:...805V

Desembre

121,25 €

DNI:...898J

Desembre

505,25 €

SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris
corrent mes de desembre de 2017.

esmentats en la nòmina del

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 780/2017. Concessió directa de subvencions
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PRIMER.- Atorgar les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal
laboral de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes de desembre de 2017, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent d’aquest
Ajuntament, que existeix partida a nivell de vinculació jurídica, per afrontar les següents
despeses que es detallen a continuació:
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

-

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

Atès que en data 5 de juliol de 2017 es va fer efectiu el pagament del 90% de la
subvenció atorgada a cada entitat.

Atès que, a data d’avui, totes les entitats culturals, socials i esportives han presentat la
justificació econòmica, segons models normalitzats.

Un cop examinada la documentació justificativa, per part de cada Àrea responsable de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, s’ha comprovat que s’han realitzat les activitats
per a les quals se sol·licita la subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa.

Atès que el pagament que resta a cada entitat és el que a continuació es detalla:

PARTIDA

ENTITAT

10% SUBVENCIÓ
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Atès que a la Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 29 de juny de
2017 es va aprovar la concessió directa de subvencions a les entitats culturals, socials i
esportives de Banyeres del Penedès de la següent manera:
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL PAGAMENT RESTANT DE LES SUBVENCIONS
ATORGADES A LES ENTITATS CULTURALS, SOCIALS I ESPORTIVES DE
BANYERES DEL PENEDÈS PER A L’ANY 2017. EXP.- 780/2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

3340

48205

Subvenció Esbart Santa Eulàlia

3340

48206

Subvenció Drac de Banyeres

3340

48206

Subvenció Drac de Banyeres. Aniversari

3340

48207

Subvenció Diables de Banyeres

70,00

3340

48209

Subvenció Bandolers i Trabucaires d'en Montserrat
Poch

90,00

3340

48210

Subvenció Grup de Bastoners

110,00

3340

48210

Subvenció Grup de Bastoners. Aniversari

100,00

3340

48212

Subvenció Fundació Marta Mata Garriga

50,00

3340

48214

Subvenció Grup Teatre

60,00

3340

48215

Subvenció Societat Nova

3340

48218

Subvenció Revista el Cérvol

70,00

10,00
910,00

3380

48214

Conveni Grup Teatre. Pessebre vivent

3380

48900

Conveni Festa Major Esbart Santa Eulàlia

210,00

3380

48901

Conveni Festa Major Drac de Banyeres

400,00

3380

48902

Conveni Festa Major Diables de Banyeres

400,00

3380

48904

Conveni Festa Major Bandolers i Trabucaires d'en
Montserrat Poch

180,00

3380

48905

Conveni Festa Major Grup de Bastoners. Trobada
Bastonera

50,00

TOTAL ÀREA DE FESTES

2311

48201

Subvenció anual col·lectiu de dones El Farcell

2313

48202

Subvenció Llar d'avis Banyeres del Penedès
TOTAL ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

60,00

1.300,00

40,00
150,00
190,00

3410

48221

Subvenció Penya Blaugrana

15,00

3410

48901

Subvenció C.F. Banyeres. Foment de l'esport

3410

48901

Subvenció C.F. Banyeres. Aniversari

100,00

3410

48902

Subvenció C.F.B. Marc Bartra. Foment de l'esport

250,00

1.000,00
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150,00

Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

100,00

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL ÀREA DE CULTURA

100,00

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TOTAL ÀREA D’ESPORTS

1.365,00

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

PRIMER.- Aprovar fer efectiu el pagament del 10% restant de la subvenció per a l’any
2017 a les entitats anteriorment esmentades.

SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en
l’execució del present acord.

TERCER.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament dels imports a favor de cada entitat
a càrrec de l’aplicació pressupostària anteriorment indicada del vigent pressupost.

QUART.- Notificar el present acord a les entitats culturals, socials i esportives de
Banyeres del Penedès anteriorment.

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

Expedient 439/2017. Reducció de la jornada al treballador amb
DNI:...241Z
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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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 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA

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

Primer.- Aprovar la reducció de la jornada del treballador amb DNI:..241Z a partir del
proper 1 de gener de 2018 realitzant 20 hores setmanals de dilluns a divendres amb un
horari de 10:00 a 14:00.
Segon.- Notificar el present acord al treballador amb DNI:...241Z, al delegat sindical i a
la Consultoria Fornell.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

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).
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Vist que segons conversa mantinguda l’alcaldia amb el treballador amb DNI:..241Z
manifesten la seva conformitat de reduir la jornada laboral a 20 hores setmanals, ja que
s’han realitzat les tasques acordades per les que es van realitzar l’ampliació de la
jornada.
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Vist que en la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2017, es va acordar
l’ampliació de la jornada a 25 hores setmanals del treballador amb DNI:..241Z durant el
període del 3 d’abril de 2017 fins al 31 de desembre de 2017, per poder realitzar la Seu
electrònica i el portal de transparència.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR SI S’ESCAU LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA AL TREBALLADOR AMB
DNI:...241Z- Exp. 439/2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1554/2017. Sol·licitud barbacoa per al 4 de gener de 2018
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 19 de
desembre de 2017 on diu:
“INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
Vista la sol·licitud de data 18 de desembre de 2017, amb registre d’entrada número
4479, en la qual es demana una barbacoa per al dia 4 de gener de 2018.
S’autoritza l’ús del material demanat, sempre i quan es compleixi amb els següents
punts:
-

Al tractar-se de material de titularitat municipal, la persona que realitza la
sol·licitud serà responsable del material i per tant del seu correcte ús durant la
celebració.

-

No es permet la utilització del material per a altres usos que no siguin els indicats
a la sol·licitud.

-

Seran a càrrec del sol·licitant qualsevol desperfecte ocasionat al material durant
la celebració.

-

Un cop acabada la celebració s’haurà de retornar el material en perfectes
condicions.

-

El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament l’hora
exacte de trasllat i de recollida del material, sempre en horari de dilluns a
divendres de 9h a 14h.

Rafa Rodríguez Rivas
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Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Senyor amb D.N.I. número ...957-W en data 18 de
desembre de 2017 (RE 4479) demanant una barbacoa per al dia 4 de gener de 2018,
per poder preparar els entrepans el dia de la Cavalcada de Reis.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I. ...957-W D’UNA
BARBACOA PER AL 4 DE GENER DE 2018.- EXP. 1554/2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament

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 per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Estimar la sol·licitud i deixar una barbacoa el 4 de gener de 2018, d’acord els
condicionants de l’informe tècnic detallat en la part expositiva.

SEGON.- Requerir dipòsit de 40€ de garantia per la cessió d’ús de material públic per a
ús privat, atesa la publicació al BOP de Tarragona de data 15 de juliol de 2015 número
163 a qualssevol dels números de comptes:
·
·
·

CaixaBank: 2100-4774-85-0200000650
BBVA: ES30.0182.5634.14.0200092388
Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666

TERCER.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiqui el sol·licitant,
una vegada comprovat l’estat de conservació del material, sense necessitat de posterior
acord.

QUART.- Notificar el present acord a l’interessat.

CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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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 que l’import de la garantia de cessió del material públic per a ús privat és de 40€
d’acord la publicació al BOP de Tarragona número 163 de data 15 de juliol de 2015.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Banyeres del Penedès, a la data de la signatura”.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1556/2017. Contracte menor de serveis (atenció públic)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès la declaració jurada de l’empresa Sr. Xavier Cortiada Güell, 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.

Atès la memòria de la Sra. Anna Jané Caralt, regidora de l’Àrea de Festes de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de desembre de 2017.

Atès que es tracta d'una despesa de tramitació anticipada, resulta d'aplicació la base 23
de les d'execució del pressupost.

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 20 de desembre 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
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Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 20 de desembre de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de sonorització i llums
de l’arribada dels Reis d’Orient i del pessebre vivent pel pròxim 5 de gener de 2018 a
Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Sr. Xavier
Cortida Güell, per un preu total de 650 euros i 136,5 euros d’IVA pel so i llums pessebre
vivent i 350 euros i 73,50 euros d’IVA pel llums seguiment Reis a Banyeres del Penedès.
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE SONORITZACIÓ I
LLUMS DE L’ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT I DEL PESSEBRE VIVENT PEL
PRÒXIM 5 DE GENER DE 2018 A BANYERES DEL PENEDÈS. EXP 1556/2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei de sonorització i llums de l’arribada dels
Reis d’Orient i del pessebre vivent pel pròxim 5 de gener de 2018 a Banyeres del
Penedès, a l’empresa Sr. Xavier Cortiada Güell, per un import de 650 euros i 136,5
euros d’IVA pel so i llums pessebre vivent i 350 euros i 73,50 euros d’IVA pels llums
seguiment Reis a Banyeres del Penedès.

SEGON.- Aprovar la tramitació de l’expedient com a despesa de tramitació anticipada,
de conformitat amb la base 23 de les bases d’execició del pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això,

Expedient 1568/2017. Contracte Menor de Subministrament
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 5
SILLONS PER LA LLAR D’AVIS DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.1568/2017

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 20 de desembre de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de 5 sillons per la llar
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d’avis del municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb
l’empresa Conforama, per un preu total de 822,31 euros i 172,69 euros d’IVA.

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 per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

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

PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament de 5 sillons per la llar d’avis
del municipi de Banyeres del Penedès a favor de l’empresa Conforama, per un preu de
822,31 euros i 172,69 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida núm. 2313 62500 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
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Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, Secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de 20 de desembre de 2017.
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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 20 de desembre de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès a la declaració jurada de l’empresa Conforama, 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)

Expedient 1555/2017. Contracte Menor de Subministrament (atenció
públic)

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE
DIFERENT MATERIAL PER L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LES
FESTES DE NADAL I REIS AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.-1555/2017

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 19 de desembre de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de diferent material
per l’organització de les activitats de les Festes de Nadal i Reis al municipi de Banyeres
del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb les següents empreses:

-

PIROTÈCNIA IGUAL

147 euros

30,87 euros d’IVA

-

ARMERIA NORD

141,32 euros

29,68 euros d’IVA

-

CA LA RITA

134,09 euros

28,16 euros d’IVA

-

FERRETERIA JAUME

452,21 euros

94,96 euros d’IVA

Atès a les declaracions jurades de les empreses, relatives 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.

Atès la memòria de la Sra. Anna Jané Caralt, regidora de l’Àrea de Festes de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de desembre de 2017.

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, Secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de 19 de desembre de 2017.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
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PROPOSTA D’ALCALDIA

Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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.

-

PIROTÈCNIA IGUAL

147 euros

30,87 euros d’IVA

-

ARMERIA NORD

141,32 euros

29,68 euros d’IVA

-

CA LA RITA

134,09 euros

28,16 euros d’IVA

-

FERRETERIA JAUME

452,21 euros

94,96 euros d’IVA

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida núm.3380 22699 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Expedient 1558/2017. Contracte Menor de Subministrament (atenció
públic)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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

Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament per les Festes de Nadal i Reis
del municipi de Banyeres del Penedès, a favor de les següents empreses i pels següents
imports:
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS :

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA

Mª del Carmen Ruano (coca)

133,88 euros

28,12 euros d’IVA

-

Cellers Domenys (cava)

235,44 euros

49,44 euros d’IVA

Atès a les declaracions jurades de les empreses, 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.

Atès a la memòria del Sr. Joan Roig Soria, regidor de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès de data 19 de desembre de 2017.

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 20 de desembre 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 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
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-
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Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 20 de desembre de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de coca i cava per
obsequiar als participants de la primera Sant Silvestre solidària al municipi de Banyeres
del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb les empreses següents:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE
COCA I CAVA PER OBSEQUIAR ALS PARTICIPANTS DE LA PRIMERA SANT
SILVESTRE AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. 1558/2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

133,88 euros

28,12 euros d’IVA

-

Cellers Domenys (cava)

235,44 euros

49,44 euros d’IVA

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 33410 22609 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Expedient 1567/2017. Concessió directa de subvencions (atenció al
públic)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DIRECTA I PAGAMENT DE SUBVENCIÓ A
L’ESBART SANTA EULÀLIA DE BANYERES COM A SUPORT PER
L’ORGANITZACIÓ DE LA 2ª MOSTRA DE DANSES INFANTILS I JUVENILS. EXP.1567/2017

Atès l’entrada número 4393 de data 11de desembre de 2017 en la qual l’Esbart Santa
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Mª del Carmen Ruano (coca)
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament de coca i cava per obsequiar
als participants de la primera Sant Silvestre solidària al municipi de Banyeres del
Penedès, a favor de les següents empreses i preus:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès que consta a l’expedient, on es proposa realitzar una aportació
econòmica de 150 euros a l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès donat que es
considera que l’entitat cultural fomenta i promou la cultura tradicional catalana, difon el
nom del nostre municipi allà on hi participa i que les activitats que porten a terme són
d’interès general, utilitat pública, fomenten la cohesió social, així com la participació
ciutadana.

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.- Autoritzar, disposar i ordenar per pagament efectiu la quantitat de 150 euros a
favor de l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès tenint en compte
la consignació pressupostària 3340 482.20.
SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en
l’execució del present acord.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament donar suport a les iniciatives del nostre teixit
associatiu i entenent, que durant la mostra es crea un intercanvi d’experiències, de
cultura i de tradicions.
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Atès que en aquesta mostra van participar l’Esbart Santa Tecla de Tarragona,
l’Agrupació Teatral i Dansaire Castell Sarroca de Sant Martí Sarroca i l’Esbart Santa
Eulàlia de Banyeres del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eulàlia de Banyeres del Penedès sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès un
ajut econòmic per sufragar part de les despeses de l’organització de la 2ª Mostra de
Danses Infantils i Juvenils que va tenir lloc el passat 28 de maig de 2017 a Banyeres del
Penedès.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

QUART.- Notificar el present acord a l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres
del Penedès detallant :

qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no
podran excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

4. L’activitat objecte de la subvenció que es regula s’haurà de justificar,
normalment, com a data màxima el 31 de desembre de 2017, llevat que el
sol·licitant demani i justifiqui un altre calendari. L’ordenança que regula sol·licitud
i atorgament de subvencions i convenis per a la realització d’iniciatives i activitats
culturals, socials i esportives, indica que l’entitat perceptora de la subvenció
estarà obligada a presentar, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des del
pagament efectiu de la subvenció, la justificació del fons percebut, llevat en el
cas en què l’activitat no hagués finalitzat, la justificació s’haurà de realitzar en el
termini de dos mesos des de la finalització de la mateixa.

5. L’entitat haurà de presentar justificants que acrediten la realització de les

activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 2 (declaració
responsable de la relació de factures o documentació justificativa). No obstant,
els justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol
moment.

6. Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no
destina cap quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant,
la totalitat de la subvenció es correspon amb les despeses derivades de les
seves activitats, omplint el document de l’Annex 3 (declaració responsable entitat
sense afany de lucre).

CINQUÈ.- D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, les presents convocatòries es publicaran en la Base de Datos Nacional de
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3. La subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
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2. El crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i la quantia de la subvenció.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. L’objecte de la subvenció i els seus beneficiaris.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Subvenciones i es publicaran en la pàgina web de l’Ajuntament.

PROPOSTA D’ALCALDIA

DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE LA POSADA EN
SERVEI DE LA RÀDIO DE BANYERES (101,2MHz).-C/13/046.

Vist l’escrit de la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya registrat el 31 d’agost de 2017 amb número de registre 3245, referent a la
sol·licitud de posada en servei de la ràdio de Banyeres (101,2MHz).
Atès que la disposició transitòria segona del Reial decret 123/2017, de 24 de febrer, pel
qual s’aprova el Reglament sobre l’ús del domini públic radioelèctric en què preveu que els
titulars de drets d’ús del domini públic radioelèctric que, tot i disposar de l’aprovació del
projecte tècnic de les seves estacions, no hagin sol·licitat encara l’autorització per a la
posada en servei, hauran de formalitzar l’esmentada sol·licitud en un termini que finalitza el
dia 28/12/2017. Transcorregut aquest termini, sense que el titular hagi presentat la citada
sol·licitud, quedarà sense efecte l’aprovació del projecte tècnic i la corresponent autorització
per realitzar la instal·lació de l’estació, i es procedirà al seu arxiu.
Atès que la ràdio de Banyeres del Penedès (101,2MHz) es troba en la situació descrita en
el paràgraf anterior.
Vista la nota informativa emesa en data 18 de desembre de 2017 pel secretari interventor
tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta en l’expedient on s’indica
que realitzades les corresponents gestions per demanar un ajornament respecte a
l’autorització esmentada i davant la impossibilitat de dit ajornament de termini i donades les
circumstàncies i els requisits tècnics exigibles, es considera oportú proposar declarar l’arxiu
de l’expedient ja que si es procedís a una inspecció a data d’avui l’informe final seria
desfavorable.
Vista la notificació del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya registrat en data 27 de
novembre de 2017 i amb registre número 4263 de l’acord de la liquidació de la taxa per
actuacions de control i d’inspecció respecte de les activitats de prestació de serveis de
comunicació audiovisual corresponent a l’exercici 2017, que han d’abonar les persones
físiques i jurídiques que presten els serveis de comunicació audiovisual. La quota de dita
taxa és de 61,00€.
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient C/13/046. Declarar l'arxiu de l'expedient administratiu de la
ràdio de Banyeres

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès que des de Secretaria de l’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la
Informació del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme es genera el model 990 corresponent
a la taxa per reserva del domini públic radioelèctric, resultant normalment una liquidació de
100€.

Finalització del procediment
SECCIÓ PRIMERA
Disposicions generals
Article 87
Terminació
1. Posen fi al procediment la resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es fonamenta
la sol·licitud, quan aquesta renúncia no estigui prohibida per l’ordenament jurídic, i la
declaració de caducitat.
2. També produeix la terminació del procediment la impossibilitat material de continuar-lo per
causes sobrevingudes. La resolució que es dicti ha de ser motivada en tots els casos.

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 per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Declarar l’arxiu de l’expedient administratiu C/13/046 ja que donades les
circumstàncies i els requisits tècnics exigibles per superar favorablement la inspecció per
posar en servei la ràdio de Banyeres del Penedès (101MHz) davant la impossibilitat d’un
ajornament de termini, sense perjudici que al seu dia es consideri oportú reiniciar-ho.

SEGON.- Desestimar pagar la quota de 61,00€ al Consell de l’Audiovisual de Catalunya de
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Atès l’article 87 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (procediment iniciat
abans l’entrada en vigor de les Lleis 39 i 40/2015):

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que durant l’any 2017 l’emissora de Banyeres del Penedès no ha emès ni ha prestat
cap servei de comunicació audiovisual amb freqüència 101.2 MHz.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CINQUÈ.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1572/2017. Concessió directa de subvencions Associació
Escola de Música Contrapunt, cursos escolars 2015-2016 i 20162017(atenció al públic)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DIRECTA I PAGAMENT DE SUBVENCIÓ A
L’ESCOLA DE MÚSICA CONTRAPUNT PELS CURSOS ESCOLARS 2015-2016 I
2016-2017. EXP.- 1572/2017

L’Associació Escola de Música Contrapunt és una entitat sense ànim de lucre,
vàlidament constituïda, que té com a objectiu el foment de la cultura musical.

En data 19 de desembre de 2017, amb registre d’entrada RE-4516, l’Associació Escola
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QUART.- Notificar els presents acords a la Direcció General de Mitjans de Comunicació de
la Generalitat de Catalunya, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya i a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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TERCER.- Comunicar a Secretaria de l’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la
Informació del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme que no generi el model 990
corresponent a la taxa per reserva del domini públic radioelèctric, resultant normalment una
liquidació de 100€, ja que durant l’any 2017 l’emissora de Banyeres del Penedès no ha
emès ni ha prestat cap servei de comunicació audiovisual amb freqüència 101.2 MHz.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte de les activitats de prestació de
serveis de comunicació audiovisual corresponent a l’exercici 2017, que han d’abonar les
persones físiques i jurídiques que presten els serveis de comunicació audiovisual, ja que
durant l’any 2017 l’emissora de Banyeres del Penedès no ha emès ni ha prestat cap servei
de comunicació audiovisual amb freqüència 101.2 MHz.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

Curs 2016-2017

sol·licitant una subvenció per import total de 5.000 euros (2.500 euros per curs), i
corresponent a les actuacions dutes a terme pels conceptes indicats durant el cursos
escolars 2015-2016 i 2016-2017.

Un cop examinada la documentació justificativa per part del Departament d’Intervenció
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, s’ha comprovat que s’han realitzat les
activitats per a les quals se sol·licita la subvenció, així com el compliment de la finalitat
que determina la concessió de la mateixa.

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, en la qual es considera que les
activitats musicals organitzades per l’Associació Escola de Música Contrapunt són
d’interès general, utilitat pública i fomenten la cohesió social. A més, l’Associació Escola
de Música Contrapunt desenvolupa activitats musicals de conjunt instrumental que
fomenten i difonen la música, i apropa l’educació musical tant als nens i nenes com
als/les joves.

Atès que en el pressupost general d’aquesta Corporació per a l’exercici 2017, s’ha
previst una assignació nominativa a l’Associació Escola de Música Contrapunt en
concepte de subvenció, partida pressupostària 3340 482.19, per un import de 5.000
euros, en concepte “Subvenció Escola de Música Contrapunt”.

Atès l’informe del secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, que consta a l’expedient, en el qual es conclou que és procedent la concessió
directa de la subvenció i que la documentació justificativa s’ajusta a l’exigida per l’article
30 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.

Atès l’article 118 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals que
seguidament es transcriu:
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Curs 2015-2016
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

de Música Contrapunt lliura a aquest Ajuntament les memòries econòmiques pels
següents conceptes:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals
o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades,
per a fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per a promoure la consecució d’un
fi públic, sense prejudici del que s’estableix a l’article 121 d’aquest Reglament”

Vist l’art. 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
els concordants del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Art. 28. Concessió directa

1. La resolució de concessió i, si escau, els convenis a través dels quals es
canalitzen aquestes subvencions establiran les condicions i compromisos
aplicables de conformitat amb allò disposat en aquesta llei.

Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions
previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, o en els de
les corporacions locals, sens perjudici d’allò que a aquest respecte estableixi la
seva normativa reguladora.

Vist l’esborrany del conveni regulador de la subvenció, que es transcriuen seguidament:

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ASSOCIACIÓ
ESCOLA DE MÚSICA CONTRAPUNT PER REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT AL PROJECTE MUSICAL REALITZAT PER
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Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en
los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión
económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas
dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero,
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente,
y función de control de la eficacia.”
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“Artículo 213. Control interno.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’article 213 i següents de la Llei d’Hisendes Locals:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L’ASSOCIACIÓ DURANT ELS CURSOS ESCOLARS 2015-2016 I 2016-2017

Banyeres del Penedès, .. de desembre de 2017

Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès.

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients per a
formalitzar el present conveni,

MANIFESTEN

PRIMER.- Que l’Associació Escola de Música Contrapunt és una entitat sense ànim de lucre
vàlidament constituïda, que vetlla pel foment de la cultura musical entre els nens i nenes així
com entre els /les joves de la comarca del Baix Penedès i altres .

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació de
les diverses activitats que l’Associació Escola de Música Contrapunt realitza.

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.
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I de l’altra banda la Sra. Delfina Navarro Cases, major d’edat, amb DNI 46228720B, que
actua com a Presidenta en nom i representació de l’Associació Escola de Música Contrapunt,
amb CIF G43345438.
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D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

REUNITS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció a l’Associació Escola de
Música Contrapunt, per import de CINC MIL EUROS (5.000 €), corresponent als cursos
escolars 2015-2016 i 2016-2017, per dur a terme un projecte de foment i difusió musical que
es desenvolupa en diferents municipis del Baix Penedès i amb alumnes de tots aquests
municipi. Els instruments que es treballen són: violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta,
trombó, saxo, clarinet, gralla, piano, guitarra, baix elèctric, bateria i flauta travessera.

SEGON.- Beneficiari

2.1 Requisits

S’ha comprovat que l’Associació Escola de Música Contrapunt no és deutor per cap concepte
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits que estableix
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser beneficiària d’una
subvenció pública.

2.2 Obligacions

L’Associació Escola de Música Contrapunt es compromet a adoptar les mesures de difusió
per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte d’aquest
conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip, d’acord amb les
normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament.
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PRIMERA.- Objecte i finalitat
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CLÀUSULES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’Associació Escola de Música
Contrapunt, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les següents

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta quantitat serà abonada en un termini de 10 dies des de la signatura d’aquest
conveni, regulador de la concessió de la subvenció.

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de l’Annex 1.

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni ja han estat
realitzades, atès que la subvenció estén els seus efectes als cursos escolars 2015-2016 i
2016-2017.

L’Associació Escola de Música Contrapunt ha presentat justificants que acrediten la
realització de les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat
que determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 2. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.

Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 3.
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L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’Associació Escola de Música
Contrapunt pel projecte musical especificat en la clàusula primera d’aquest conveni, amb la
quantitat de CINC MIL EUROS (5.000 €), a càrrec de la partida pressupostària 3340 482.19
del pressupost vigent.
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QUARTA.- Import i forma de pagament

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En qualsevol
cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el cost
total de les actuacions objecte de la subvenció.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L’Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
Amadeu Benach i Miquel

La Presidenta de l’Associació
l’Ajuntament

El

Escola de Música Contrapunt

de Banyeres del Penedès

Delfina Navarro Cases

secretari

interventor

tresorer

de

José Félix Velasco Martínez”

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:
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En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.

Codi Validació: 5QYRMDPGQEJCNQFKF472JKN6W | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 50

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017 i la normativa aplicable de la Llei General
Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Administracions Públiques, en
tot allò que no sigui contrari a la Llei general de Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISENA.- Règim jurídic aplicable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

Subvenció pel projecte musical del curs escolar 2016-2017 per import de 2.500
euros

SEGON.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’Associació
Escola de Música Contrapunt, que serveix com a instrument per formalitzar aquesta
subvenció, i que es transcriu en la part antecedent.

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni i per a dur a terme el que
calgui per donar compliment a l’acord.

QUART.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 5.000 euros a
favor de l’Associació Escola de Música Contrapunt a càrrec de l’aplicació pressupostària
3340 482.19 del vigent pressupost.

CINQUÈ.- Donar compte d’aquest decret al proper Ple ordinari que se celebri.

SISÈ.- Notificar l’acord al beneficiari.

Règim de recursos:

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de
l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un
mes des de l’endemà de la notificació, davant del mateix òrgan que l’ha dictat.
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Subvenció pel projecte musical del curs escolar 2015-2016 per import de 2.500
euros
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Concedir una subvenció a l’Associació Escola de Música Contrapunt per
import de CINC MIL EUROS (5.000 €) en concepte de:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1566/2017. Concessió directa de subvencions a l'AMPA, curs
2016-2017 (atenció al públic)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En data 19 de desembre de 2017, amb registre d’entrada RE-4511, l’AMPA lliura a
aquest Ajuntament les memòries econòmiques pels següents conceptes:

-

Activitats genèriques a l’escola

-

Activitats d’escola oberta

-

Reutilització de llibres

sol·licitant una subvenció per imports de 8.540 euros, 4.660 euros i 3.510 euros,
respectivament, i corresponent a les actuacions dutes a terme pels conceptes indicats
durant el curs escolar 2016-2017.

Un cop examinada la documentació justificativa per part del Departament d’Intervenció
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, s’ha comprovat que s’han realitzat les
activitats per a les quals se sol·licita la subvenció, així com el compliment de la finalitat
que determina la concessió de la mateixa, i que la subvenció rebuda juntament amb els
ingressos acreditats per l’entitat beneficiària, no superen el cost total de l’activitat
subvencionada.

Atès la memòria del Sr. Amadeu Benach i Miquel, Regidor d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que consta a l’expedient, en la qual es considera
que els projectes gestionats per l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Priorat de
Banyeres del Penedès són d’interès general, utilitat pública i fomenten la cohesió social.
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L’AMPA del CEIP Mare de Déu del Priorat és una entitat sense ànim de lucre vàlidament
constituïda, que realitza activitats pels alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DIRECTA I PAGAMENT DE SUBVENCIÓ A
L’AMPA DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL PRIORAT DE BANYERES DEL
PENEDÈS, CURS 2016-2017. EXP.- 1566/2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’article 118 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals que
seguidament es transcriu:

“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals
o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades,
per a fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per a promoure la consecució d’un
fi públic, sense prejudici del que s’estableix a l’article 121 d’aquest Reglament”

Atès l’article 213 i següents de la Llei d’Hisendes Locals:

“Artículo 213. Control interno.
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en
los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión
económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas
dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero,
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente,
y función de control de la eficacia.”

Vist l’art. 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
els concordants del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Atès l’informe del secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, que consta a l’expedient, en el qual es conclou que és procedent la concessió
directa de la subvenció i que la documentació justificativa s’ajusta a l’exigida per l’article
30 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.
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Atès que en el pressupost general d’aquesta Corporació per a l’exercici 2017, s’ha
previst una assignació nominativa a l’AMPA en concepte de subvenció, partida
pressupostària 32131 48204, per un import de 19.400 euros, en concepte “Subvenció
AMPA CEIP Mare de Déu del Priorat”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A més, omplen d’activitats tant l’horari escolar com l’extraescolar, ofereixen un espai de
trobada, promouen l’educació en valors i donen alternatives educatives a totes les
famílies.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Art. 28. Concessió directa

1. La resolució de concessió i, si escau, els convenis a través dels quals es

Vist l’esborrany dels convenis reguladors de la subvenció, que es transcriuen
seguidament:

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ASSOCIACIÓ DE
MARES I PARES D’ALUMNES DEL CEIP MARE DE DÉU DEL PRIORAT PER REGULAR
LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT A DIVERSES ACTIVITATS
REALITZADES PER L’ASSOCIACIÓ DURANT EL CURS ESCOLAR 2016-2017, EN
BENEFICI DELS ALUMNES DEL CENTRE

Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions
previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, o en els de
les corporacions locals, sens perjudici d’allò que a aquest respecte estableixi la
seva normativa reguladora.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

canalitzen aquestes subvencions establiran les condicions i compromisos
aplicables de conformitat amb allò disposat en aquesta llei.

REUNITS

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès i Regidor d’Educació de la mateixa corporació, que actua en el seu
nom i representació.

I de l’altra banda la Sra. Laura Borrellas Bernal, major d’edat, amb DNI 47772061A, que
actua com a Presidenta en nom i representació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
del CEIP Mare de Déu del Priorat, amb CIF G43264084.

Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de

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

Codi Validació: 5QYRMDPGQEJCNQFKF472JKN6W | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 50

Banyeres del Penedès, .. de desembre de 2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Banyeres del Penedès.

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients per a
formalitzar el present conveni,

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat, les parts signants subscriuen el
present conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i finalitat

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat, per import de VUIT MIL CINC-CENTS
QUARANTA EUROS (8.540 €) per dur a terme una sèrie d’activitats en benefici dels alumnes
del CEIP Mare de Déu del Priorat, activitats que es concreten en les següents:

-

Servei d’acollida
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SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació de
les diverses activitats que l’AMPA realitza.
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PRIMER.- Que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat és
una entitat sense ànim de lucre vàlidament constituïda, que vetlla per a la millora de la
qualitat educativa dels seus fills i filles. En aquest marc, i dins de les seves accions, es
contempla l’organització, la gestió i direcció d’activitats educatives en l’etapa que va dels 4
als 12 anys d’edat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MANIFESTEN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

Servei de pedagogia, psicologia i logopèdia al món educatiu

-

Celebració de festes escolars

-

Suport a la programació genèrica del curs

2.2 Obligacions

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat es compromet a
adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les
activitats objecte d’aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió
“amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament.

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En qualsevol
cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el cost
total de les actuacions objecte de la subvenció.

QUARTA.- Import i forma de pagament

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat per a les activitats especificades en la clàusula
primera d’aquest conveni, amb la quantitat de VUIT MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS
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S’ha comprovat que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del
Priorat no és deutor per cap concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per
tant, compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, per a ser beneficiària d’una subvenció pública.
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2.1 Requisits

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Beneficiari

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

(8.540 €), a càrrec de la partida pressupostària 3231.48204 del pressupost vigent.

Aquesta quantitat serà abonada en un termini de 10 dies des de la signatura d’aquest
conveni, regulador de la concessió de la subvenció.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat ha presentat
justificants que acrediten la realització de les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com
el compliment de la finalitat que determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de
l’Annex 2.No obstant, els justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en
qualsevol moment.

Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 3.

SISENA.- Règim jurídic aplicable

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017 i la normativa aplicable de la Llei General
Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Administracions Públiques, en
tot allò que no sigui contrari a la Llei general de Subvencions.

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
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Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni ja han estat
realitzades, atès que la subvenció estén els seus efectes al curs escolar 2016-2017.
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CINQUENA.- Forma de justificació i termini

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de l’Annex 1.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L’Alcalde i Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

de Banyeres del Penedès

José Félix Velasco Martínez”

Laura Borrellas Bernal

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ASSOCIACIÓ DE
MARES I PARES D’ALUMNES DEL CEIP MARE DE DÉU DEL PRIORAT PER REGULAR
LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS
D’ESCOLA OBERTA REALITZADES PER L’ASSOCIACIÓ DURANT EL CURS ESCOLAR
2016-2017, EN BENEFICI DELS ALUMNES DEL CENTRE

Banyeres del Penedès, ... desembre 2017

REUNITS

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès i Regidor d’Educació de la mateixa corporació, que actua en el seu
nom i representació.

I de l’altra banda la Sra. Laura Borrellas Bernal, major d’edat, amb DNI 47772061A, que
actua com a Presidenta en nom i representació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
del CEIP Mare de Déu del Priorat, amb CIF G43264084.

Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès.
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d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat

El secretari interventor tresorer de
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La Presidenta de l’Associació de Mares i Pares
l’Ajuntament

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Amadeu Benach i Miquel

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació de
les diverses activitats que l’AMPA realitza, entre les quals es troben les activitats d’Escola
Oberta.

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat, les parts signants subscriuen el
present conveni, d’acord amb les següents
CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i finalitat

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat, per import de QUATRE MIL SIS-CENTS
SEIXANTA EUROS (4.660 €), per dur a terme activitats d’Escola Oberta en benefici dels
alumnes del centre durant el curs escolar 2016-2017.

SEGON.- Beneficiari
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PRIMER.- Que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat és
una entitat sense ànim de lucre vàlidament constituïda, que vetlla per a la millora de la
qualitat educativa dels seus fills i filles. En aquest marc, i dins de les seves accions, es
contempla l’organització, la gestió i direcció d’activitats educatives en l’etapa que va dels 4
als 12 anys d’edat.
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MANIFESTEN

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients per a
formalitzar el present conveni,

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat es compromet a
adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les
activitats objecte d’aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió
“amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament.

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En qualsevol
cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el cost
total de les actuacions objecte de la subvenció.

QUARTA.- Import i forma de pagament

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat per a les activitats especificades en la clàusula
primera d’aquest conveni, amb la quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS
(4.660 €), a càrrec de la partida pressupostària 3231.48204 del pressupost vigent.

Aquesta quantitat serà abonada en un termini de 10 dies des de la signatura d’aquest
conveni, regulador de la concessió de la subvenció.
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2.2 Obligacions
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S’ha comprovat que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del
Priorat no és deutor per cap concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per
tant, compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.1 Requisits

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017 i la normativa aplicable de la Llei General
Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Administracions Públiques, en
tot allò que no sigui contrari a la Llei general de Subvencions.

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.

L’Alcalde i Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
Amadeu Benach i Miquel

La Presidenta de l’Associació de Mares i Pares
l’Ajuntament
d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat

Laura Borrellas Bernal

El secretari interventor tresorer de
de Banyeres del Penedès

José Félix Velasco Martínez”
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SISENA.- Règim jurídic aplicable
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L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat ha presentat
justificants que acrediten la realització de les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com
el compliment de la finalitat que determina la concessió de la mateixa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni ja han estat
realitzades, atès que la subvenció estén els seus efectes al curs escolar 2016-2017.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès i Regidor d’Educació de la mateixa corporació, que actua en el seu
nom i representació.

I de l’altra banda la Sra. Laura Borrellas Bernal, major d’edat, amb DNI 47772061A, que
actua com a Presidenta en nom i representació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
del CEIP Mare de Déu del Priorat, amb CIF G43264084.

Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès.

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients per a
formalitzar el present conveni,

MANIFESTEN

PRIMER.- Que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat és
una entitat sense ànim de lucre vàlidament constituïda, que vetlla per a la millora de la
qualitat educativa dels seus fills i filles. En aquest marc, i dins de les seves accions, es
contempla l’organització, la gestió i direcció d’activitats educatives en l’etapa que va dels 4
als 12 anys d’edat.
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Banyeres del Penedès, .. de desembre de 2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ASSOCIACIÓ DE
MARES I PARES D’ALUMNES DEL CEIP MARE DE DÉU DEL PRIORAT PER REGULAR
LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER FINANÇAR EL PROJECTE DE
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2016-2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació de
les diverses activitats que l’AMPA realitza, entre les quals es troba el projecte Reutilització de
llibres.

PRIMERA.- Objecte i finalitat

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat, per import de TRES MIL CINC-CENTS
DEU EUROS (3.510 €) per finançar el projecte de Reutilització de llibres durant el curs
escolar 2016-2017.

SEGON.- Beneficiari

2.1 Requisits

S’ha comprovat que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del
Priorat no és deutor per cap concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per
tant, compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

2.2 Obligacions

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat es compromet a
adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les
activitats objecte d’aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió
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Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat, les parts signants subscriuen el
present conveni, d’acord amb les següents

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

“amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament.

QUARTA.- Import i forma de pagament

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat per a les activitats especificades en la clàusula
primera d’aquest conveni, amb la quantitat de TRES MIL CINC-CENTS DEU EUROS (3.510
€), a càrrec de la partida pressupostària 3231.48204 del pressupost vigent.

Aquesta quantitat serà abonada en un termini de 10 dies des de la signatura d’aquest
conveni, regulador de la concessió de la subvenció.

Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En qualsevol
cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el cost
total de les actuacions objecte de la subvenció.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

CINQUENA.- Forma de justificació i termini
Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni ja han estat
realitzades, atès que la subvenció estén els seus efectes al curs escolar 2016-2017.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat ha presentat
justificants que acrediten la realització de les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com
el compliment de la finalitat que determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de
l’Annex 2.No obstant, els justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en
qualsevol moment.

Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 3.
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El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de l’Annex 1.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.

L’Alcalde i Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
Amadeu Benach i Miquel

d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat

Laura Borrellas Bernal

El secretari interventor tresorer de
de Banyeres del Penedès

José Félix Velasco Martínez”

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,
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La Presidenta de l’Associació de Mares i Pares
l’Ajuntament

Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017 i la normativa aplicable de la Llei General
Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Administracions Públiques, en
tot allò que no sigui contrari a la Llei general de Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISENA.- Règim jurídic aplicable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

-

Subvenció per activitats d’escola oberta per import de 4.660 euros

-

Subvenció per reutilització de llibres per import de 3.510 euros

SEGON.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’AMPA del
CEIP Mare de Déu del Priorat, que serveix com a instrument per formalitzar aquesta
subvenció, i que es transcriu en la part antecedent.

TERCER.- Facultar a l’Alcalde i Regidor d’Educació per a la signatura del conveni i per a
dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.

QUART.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 16.710 euros a
favor de l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Priorat de Banyeres del Penedès a càrrec
de l’aplicació pressupostària 3231 48204 del vigent pressupost.

CINQUÈ.- Donar compte d’aquest decret al proper Ple ordinari que se celebri.

SISÈ.- Notificar l’acord al beneficiari.

Règim de recursos:

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de
l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un
mes des de l’endemà de la notificació, davant del mateix òrgan que l’ha dictat.
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Subvenció per activitats genèriques a l’escola per import de 8.540 euros
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Concedir una subvenció a l’AMPA del CEIP Mare de Déu del Priorat per
import de SETZE MIL SET-CENTS DEU EUROS (16.710 €) en concepte de:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1446/2017. Concessió directa de subvenció a l'Associació
Club Esportiu l'Arboç per l'organització de la 1ª Sant Silvestre Solidària

APROVAR LA CONCESSIÓ DIRECTA I PAGAMENT DE SUBVENCIÓ A
L’ASSOCIACIÓ CLUB ESPORTIU L’ARBOÇ PER L’ORGANITZACIÓ DE LA 1ªSANT
SILVESTRE SOLIDÀRIA. EXP.- 1446/2017

Els Ajuntaments de Banyeres del Penedès i de L’Arboç es mancomunen per primera
vegada col·laborant per tal de dur a terme la 1ª Sant Silvestre Solidària, organitzada
pel Club Esportiu l’Arboç. Enguany la sortida es farà des de la piscina d’estiu de l’Arboç i
la meta estarà situada a la Plaça de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, tot i que
cada any s’anirà alternant el lloc de sortida i d’arribada, sent el proper any Banyeres del
Penedès – L’Arboç.

La Sant Silvestre Solidària, cursa i marxa, se celebrarà el dia 30 de desembre de 2017 a
les 17 hores, tindrà un recorregut de 5,7 quilòmetres que transcorreran per un circuit
urbà, passant per carrers de L’Arboç i de Banyeres del Penedès, i per un circuit rural.
S’ha previst una participació màxima de 400 persones, entre corredors i caminants.

Atès els estatuts de l’entitat, els quals consten a l’expedient, l’Associació Club Esportiu
l’Arboç és una entitat sense ànim de lucre, vàlidament constituïda, que té per objectiu
organitzar i promoure actes cívics, literaris, culturals, populars, folklòrics, d’esbarjo i el
foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.

Atès que l’Associació Club Esportiu l’Arboç és l’entitat organitzadora de la
cursa/caminada Sant Silvestre Solidària, i que té la necessitat de comptar amb el suport
econòmic dels Ajuntaments de Banyeres del Penedès i de l’Arboç, així com amb el
suport logístic de diversos voluntaris d’ambdós municipis.

Atès la memòria del Sr. Joan Roig Soria, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, que consta a l’expedient, en la qual considera que la 1ª Sant Silvestre
Solidària és una activitat d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social, la
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PROPOSTA D’ALCALDIA

Número : 2017-0046 Data : 02/01/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

participació ciutadana i promou l’esport i l’oci saludable, a més, és solidària ja que
afavoreix als nens i nenes més desfavorits dels dos municipis implicats, per aquest motiu
des de la regidoria s’estima oportú donar suport en l’organització de la cursa/caminada a
l’Associació Club Esportiu l’Arboç mitjançant la concessió directa d’una subvenció per
import de 962,00 euros.

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Autoritzar, disposar i ordenar per pagament efectiu la quantitat de 962,00
euros a favor de l’Associació Club Esportiu l’Arboç tenint en compte la consignació
pressupostària 3410 48100.

SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en
l’execució del present acord.

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

QUART.- Notificar el present acord a l’Associació Club Esportiu l’Arboç detallant :

1. L’objecte de la subvenció i els seus beneficiaris.
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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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe del secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, que consta a l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2. El crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i la quantia de la subvenció.

3. La subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En

5. L’entitat haurà de presentar justificants que acrediten la realització de les

activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 2 (declaració
responsable de la relació de factures o documentació justificativa). No obstant,
els justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol
moment.

6. Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no
destina cap quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant,
la totalitat de la subvenció es correspon amb les despeses derivades de les
seves activitats, omplint el document de l’Annex 3 (declaració responsable entitat
sense afany de lucre).

CINQUÈ.- D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, les presents convocatòries es publicaran en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones i es publicaran en la pàgina web de l’Ajuntament.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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màxima el 30 de juny de 2018, llevat que el sol·licitant demani i justifiqui un altre
calendari. L’ordenança que regula sol·licitud i atorgament de subvencions i
convenis per a la realització d’iniciatives i activitats culturals, socials i esportives,
indica que l’entitat perceptora de la subvenció estarà obligada a presentar, en el
termini màxim de 6 mesos a comptar des del pagament efectiu de la subvenció,
la justificació del fons percebut, llevat en el cas en què l’activitat no hagués
finalitzat, la justificació s’haurà de realitzar en el termini de dos mesos des de la
finalització de la mateixa.
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4. L’activitat objecte de la subvenció que es regula s’haurà de justifica, com a data

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no
podran excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Donar compte dels Decrets

2017-0148

14/12/2017

Decret de convocatòria JGL de data 21
de desembre de 2017

Expedient
JGL/2017/38

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Assumpte
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data

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Número de
Decret

