Òrgan col·legiat:

JGL/2017/37

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 11/12/2017
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

30 / de novembre / 2017

Durada

Des de les 19:00 fins a les 20:58 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

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 07/12/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Acta de la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 23 de novembre de
2017. JGL/2017/36

Expedient 1472/2017. Sol·licitud de bonificació en la taxa de l'aigua per
tenir condició de família nombrosa.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMILIES NOMBROSES”
DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT DE
L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIO DE FAMILIA NOMBROSA.- 1472/2017

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....883S, de data 23 de novembre de
2017 i amb registre d’entrada número E-17-4225, en la qual exposa que és titular del
carnet de família nombrosa número: 43/009331/2017, del qual n’adjunta una còpia.
Vist que sol·licita que es tingui en compte la seva condició de família nombrosa, per tal
de que se li apliqui la tarifa quarta, de l’Ordenança Fiscal Nº 10 reguladora del
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Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
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A) PART RESOLUTIVA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

subministrament de l’aigua, en els propers rebuts d’aigua.

PRIMER.- Aprovar aplicar la tarifa quarta “famílies nombroses” de l’Ordenança Fiscal Nº
10 Reguladora del subministrament de l’aigua, per reunir la condició de família
nombrosa, en els propers rebuts d’aigua amb número fix: 020800003184 i a nom de la
Sra. Amb DNI: ....883S.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

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

Expedient 458/2017. Sol·licituds neteja riera Sant Miquel.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, VÀRIES SOL·LICITUDS PERQUÈ ES NETEGI LA RIERA DE

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

Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

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

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)

SANT MIQUEL. EXP. 458/2017

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.- Estimar les sol·licituds i comunicar que d’acord l’informe del coordinador de
Serveis Tècnics, s’està gestionant la problemàtica per tal que l’Agència Catalana d’Aigua,
titular de les rieres municipals i responsable del seu manteniment, augmenti les
freqüències de neteja i realitzi major quantitat d’inspeccions i de controls de l’estat de les
rieres municipals sobretot en períodes d’alt risc d’incendis. D’aquesta manera, es
millorarà la seguretat i salubritat de les rieres municipals.

SEGON.- Notificar el present acord als/a les sol·licitants.

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

Expedient 1013/2017. Sol·licita neteja aigua estancada claveguera Marta
Mata, davant núm 42
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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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 del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 24 de novembre de 2017
que consta a l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistes les sol·licituds fetes en data 22 de març de 2017 (RE 1135 – 1136 – 1137 i 1138)
perquè es netegi la riera de Sant Miquel ja que es troba plena d’herbes i altres deixalles.
També hi ha rates.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 24 de novembre de 2017
que consta a l’expedient.
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.- Comunicar que un cop revisat el clavegueram per part de Serveis Tècnics,
s’ha detectat que els embornals d’aquest tram de carrer acumulen molta aigua entollada
com a conseqüència de la brutícia i restes vegetals, produint males olors, motiu pel qual
s’han netejat i buidat quedant corregida la problemàtica, tot i això es preveu que s’haurà
de realitzar un manteniment preventiu durant les èpoques de temperatures més
elevades. També s’ha detectat que circula molta aigua de manera constant pel col·lector
de clavegueram d’aquest carrer, fet que pot ser indicatiu de l’existència d’algun altre
problema el qual s’està estudiant per part de Serveis Tècnics.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

TERCER.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri.
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Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...790-F referent a la pudor de l’aigua
estancada que hi ha a la claveguera de davant casa seva a Av. Marta Mata, 42 i de la
quantitat de mosquits que hi ha.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I.: ...790-F EN
REFERÈNCIA A LA PUDOR DE L’AIGUA ESTANCADA DE LA CLAVEGUERA DE
L’AV. MARTA MATA DAVANT EL NÚMERO 42 I DELS MOSQUITS QUE HI HA. - EXP.
1013/2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1128/2017. Sol·licitud de neteja del carrer Camí de l'Arboç

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.: ...997-G PERQUÈ ES
NETEGI EL CARRER CAMÍ DE L’ARBOÇ JA QUE DAVANT CASA SEVA NO ES
NETEJA.- EXP. 1128/2017

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...997-G perquè es netegi el carrer Camí
de l’Arboç ja que els dilluns quan passa la màquina no escombra davant casa seva.
Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 24 de novembre de 2017
que consta a l’expedient.
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.- Informar que es comunicarà la incidència a l’empresa encarregada per tal que
ho tinguin en consideració de cara a millorar el Servei i realitzar neteges més eficients, tot
i que l’empresa CESPA qui s’encarrega de la neteja dels carrers, està realitzant les feines
programades correctament, concretament cada dilluns tenen programada la neteja del
carrer Príncep d’Astúries adjacent al carrer Camí de l’Arboç i cada dijous tenen
programada la neteja de tota la zona del sector S-1 Camí de l’Arboç que engloba els
carrers següents: Camí de l’Arboç, Josep M. Biarnès –Metge-, passatge Miquel Martí Pol,
passatge del Pavelló, Josep M. Font –Músic-, Josep M. Caparros i Burgos.
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL TRASLLAT AL DEPARTAMENT DE SERVEIS TÈCNICS
PER AL SEU ESTUDI DE LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.: ...650-R PERQUÈ ES
PRENGUIN LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR DANYS PERSONALS I/O
MATERIALS AMB LA CAIGUDA DE BRANQUES DEL POLLANCRE QUE HI HA
ENTRE L’AVINGUDA MARQUESA DE GRINYI I EL CARRER ORQUÍDIES DEL
PRIORAT DE BANYERES.- EXP. 1194/2017

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...650-R, en data 8 de setembre de 2017,
perquè es prenguin les mesures necessàries per evitar qualsevol dany personal i/o
material amb la possible caiguda de branques del pollancre que hi ha entre l’avinguda
Marquesa de Grinyi i el carrer Orquídies del Priorat de Banyeres. Adjunta fotografies ja
que degut a les ventades ja han caigut vàries branques.
Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 27 de novembre de 2017
que consta a l’expedient.
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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Favorable
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Expedient 1194/2017. Sol·licitud actuació pollancre del Priorat per evitar
danys.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Expedient 1286/2017. Sol·licitud millores en el Consultori Mèdic
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA XARXA SANTA TECLA PERQUÈ
ES REALITZIN LES MILLORES EN L’EDIFICI DEL CONSULTORI MÈDIC. - EXP.
1286/2017

Vista la sol·licitud realitzada per la Xarxa Santa Tecla en data 29 de setembre de 2017
(RE 3560) perquè es realitzin les millores a l’edifici del Consultori mèdic.
Atès que una vegada feta la revisió periòdica de manteniment del Consultori per part dels
serveis tècnics de la Xarxa Santa Tecla, s’encarregaran de realitzar les accions
correctores com ara les connexions elèctriques, xarxa informàtica i altres, però donat que
el Consultori mèdic és un edifici municipal, l’Ajuntament hauria de realitzar les millores
que recomana la Xarxa Santa Tecla com ara el canvi del sostre del magatzem, canvi dels
accessoris de bany, instal·lació d’una nova central d’incendis i pintar les reixes de les
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Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.
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PRIMER.- Comunicar que un cop realitzades les visites per part de Serveis Tècnics es
realitzarà una revisió de l’estat dels arbres situats en aquesta zona verda per tal de
prendre les mesures necessàries i portar a terme les actuacions més adients sobre els
arbres existents, sempre i quan es consideri que hi ha algun perill pel ciutadà i les
propietats adjacents. S’ha de tenir en compte que si els arbres no envaeixen les
propietats privades i el seu estat de salut és òptim, no hauria de suposar cap perill. Això
no treu la possibilitat que es puguin veure afectats per una ventada excepcionalment
forta, puntual i de força major. Aquest fet és totalment imprevisible e inevitable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

finestres exteriors i porta principal.
Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 27 de novembre de 2017
que consta a l’expedient.

PRIMER.- Comunicar que es tindrà en consideració les recomanacions de manteniment
realitzades per part dels Serveis Tècnics de la Xarxa Santa Tecla, a l’hora de valorar i
decidir les actuacions de millora i manteniment a realitzar a l’edifici del Consultori Mèdic
dins el manteniment periòdic que es realitza en aquest equipament municipal.

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.

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

Expedient 1395/2017. Queixes obres Cal Fontanilles
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, RESOLDRE LES QUEIXES DEL SR, AMB D.N.I.: ...452-T EN
REFERÈNCIA A LES OBRES DE CAL FONTANILLES.- EXP. 1395/2017
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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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 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.

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)



Entrada núm. 3784 referent als talls del carrer durant hores pels vehicles de gran
tonatge sense que s’avisi amb suficient temps perquè els veïns puguin
organitzar-se.

Atès l’informe de l’arquitecte tècnic director d’execució Casa Museu Cal Fontanilles, Sr.
Francesc Cervantes Ramos emès en data 15 de novembre de 2017, que consta a
l’expedient.

Atès l’informe de l’arquitecta, Sra. Mireia Barba Lloret emès en data 28 de novembre de
2017, que consta a l’expedient.

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.- Significar que:
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Entrada núm. 3783 referent als impactes que hi ha a la façana de casa seva a
causa de la maquinària o vehicles que s’utilitzen per part de l’empresa
constructora i subministradors. Sol·licita que es parin les obres fins que es
determini quina és la forma de treballar i la maquinària adequada.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistes les queixes realitzades pel Sr. amb D.N.I.: ...452-T el 17 d’octubre de 2017 (RE
3783 I 3784) referent a les obres que s’estan realitzant a Cal Fontanilles i que
seguidament es detallen:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La vegetació dels patis privats que envaeixen els carrers compliquen la circulació
dels vehicles que, donat les seves dimensions i sobretot la perícia del conductor,
pot donar lloc a accidents. Si s’han ocasionat desperfectes en la façana per part
de l’empresa constructora cal que es realitzi el corresponent part d’accidents per
poder procedir a la reparació.



Respecte a la instància número 3784, detallada a la part expositiva, tot i que
aquests talls han estat notificats i autoritzats tal i com marca la normativa
municipal, s’ha tornat a donar ordres a l’empresa constructora que notifiqui per
escrit a l’Ajuntament de quan realitzarà els talls de carrers necessaris pel
desenvolupament de les obres en un termini de 48h previ a la data del tall de
carrer que es vulgui sol·licitar, perquè l’Ajuntament pugui avisar als veïns,
lamentant qualsevol molèstia que fins al moment s’hagi pogut ocasionar.

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.

Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

Respecte a la instància número 3783, detallada a la part expositiva, i d’acord els
informes dels arquitectes els vehicles utilitzats per les obres són vehicles
homologats, poden circular pel casc antic i ser utilitzats en aquesta obra. Són
vehicles que ja es van emprar en les obres de rehabilitació del nucli antic així
com en la construcció de l’habitatge situat una mica més amunt del carrer Major.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



Expedient 1409/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per terrassa
bar Moriles. Any 2017
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LIQUIDAR LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I
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TERCER.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CADIRES AMB
EXP.1409/2017

FINALITAT

LUCRATIVA

DEL

BAR

MORILES.

ANY

2017.-

Atès l’informe de Secretaria-Intervenció emès en data 24 de novembre de 2017 que
consta a l’expedient.
D’acord amb l’Ordenança reguladora per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, la quota de la taxa a
satisfer ascendeix a 60,10€ anuals amb una ocupació màxima de 30 m2.
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.

Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 14 de novembre de 2017
que consta a l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que durant l’any 2017 el Bar Moriles està ocupant la via pública amb la col·locació
de taules i cadires.

PRIMER.- Aprovar la liquidació de la taxa d’enguany, corresponent a la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa al Bar Moriles, per import de 60,10€.

SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la llicència atorgada al compliment de les condicions
següents:


La col·locació de les taules i cadires no suposarà un obstacle per la circulació
diària de vianants i vehicles per la via pública.



Es mantindrà la neteja de la zona ocupada per les taules i cadires i al final de la
jornada diària s’efectuarà una neteja general de la zona. Tots els residus es
recolliran en bosses tancades i seran dipositades en els contenidors previstos a
tal efecte.
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



Es respectarà l’horari de descans veïnal.



Seran al vostre càrrec les responsabilitats per la manca d’altres autoritzacions
que siguin necessàries, i les de tota mena que se’n puguin derivar.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LIQUIDAR LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA DEL BAR LA FAMÍLIA. ANY 2017.EXP.1410/2017

Atès que durant l’any 2017 el Bar La Família està ocupant la via pública amb la
col·locació de taules i cadires.
Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 14 de novembre de 2017
que consta a l’expedient.
Atès l’informe de Secretaria-Intervenció emès en data 24 de novembre de 2017 que
consta a l’expedient.
D’acord amb l’Ordenança reguladora per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, la quota de la taxa a
satisfer ascendeix a 60,10€ anuals amb una ocupació màxima de 30 m2.
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
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Expedient 1410/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
terrassa bar La Família. Any 2017.
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Notificar el present acord al Bar Moriles.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

les Bases del Règim Local.

SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la llicència atorgada al compliment de les condicions
següents:


La col·locació de les taules i cadires no suposarà un obstacle per la circulació
diària de vianants i vehicles per la via pública.



Es mantindrà la neteja de la zona ocupada per les taules i cadires i al final de la
jornada diària s’efectuarà una neteja general de la zona. Tots els residus es
recolliran en bosses tancades i seran dipositades en els contenidors previstos a
tal efecte.



Es respectarà l’horari de descans veïnal.



Seran al vostre càrrec les responsabilitats per la manca d’altres autoritzacions
que siguin necessàries, i les de tota mena que se’n puguin derivar.

TERCER.- Notificar el present acord al Bar La Família.

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

Expedient 1411/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
terrassa Cal Forner. Any 2017.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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PRIMER.- Aprovar la liquidació de la taxa d’enguany, corresponent a la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa al Bar La Família, per import de 60,10€.
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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)

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 14 de novembre de 2017
que consta a l’expedient.
Atès l’informe de Secretaria-Intervenció emès en data 24 de novembre de 2017 que
consta a l’expedient.
D’acord amb l’Ordenança reguladora per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, la quota de la taxa a
satisfer ascendeix a 60,10€ anuals amb una ocupació màxima de 30 m2.
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 la liquidació de la taxa d’enguany, corresponent a la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa a Cal Forner, per import de 60,10€.

SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la llicència atorgada al compliment de les condicions
següents:
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Atès que durant l’any 2017 Cal Forner està ocupant la via pública amb la col·locació de
taules i cadires.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LIQUIDAR LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA DE CAL FORNER. ANY 2017.- EXP.1411/2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL



Es mantindrà la neteja de la zona ocupada per les taules i cadires i al final de la
jornada diària s’efectuarà una neteja general de la zona. Tots els residus es
recolliran en bosses tancades i seran dipositades en els contenidors previstos a
tal efecte.



Es respectarà l’horari de descans veïnal.



Seran al vostre càrrec les responsabilitats per la manca d’altres autoritzacions
que siguin necessàries, i les de tota mena que se’n puguin derivar.

TERCER.- Notificar el present acord a Cal Forner.

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

Expedient 1413/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la
terrassa del bar restaurant Arlette.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LIQUIDAR LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA DEL BAR RESTAURANT ARLETTE. ANY
2017.- EXP.1413/2017

Atès que durant l’any 2017 el bar restaurant Arlette està ocupant la via pública amb la
col·locació de taules i cadires.

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 14 de novembre de 2017
que consta a l’expedient.
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La col·locació de les taules i cadires no suposarà un obstacle per la circulació
diària de vianants i vehicles per la via pública.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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 la liquidació de la taxa d’enguany, corresponent a la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa al bar restaurant Arlette, per import de 60,10€.

SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la llicència atorgada al compliment de les condicions
següents:


La col·locació de les taules i cadires no suposarà un obstacle per la circulació
diària de vianants i vehicles per la via pública.



Es mantindrà la neteja de la zona ocupada per les taules i cadires i al final de la
jornada diària s’efectuarà una neteja general de la zona. Tots els residus es
recolliran en bosses tancades i seran dipositades en els contenidors previstos a
tal efecte.



Es respectarà l’horari de descans veïnal.



Seran al vostre càrrec les responsabilitats per la manca d’altres autoritzacions
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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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D’acord amb l’Ordenança reguladora per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, la quota de la taxa a
satisfer ascendeix a 60,10€ anuals amb una ocupació màxima de 30 m2.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe de Secretaria-Intervenció emès en data 24 de novembre de 2017 que
consta a l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

que siguin necessàries, i les de tota mena que se’n puguin derivar.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LIQUIDAR LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA DEL BAR FONT. ANY 2017.- EXP.1416/2017

Atès que durant l’any 2017 el bar Font està ocupant la via pública amb la col·locació de
taules i cadires.

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 14 de novembre de 2017
que consta a l’expedient.

Atès l’informe de Secretaria-Intervenció emès en data 24 de novembre de 2017 que
consta a l’expedient.

D’acord amb l’Ordenança reguladora per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, la quota de la taxa a
satisfer ascendeix a 60,10€ anuals amb una ocupació màxima de 30 m2.
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Expedient 1416/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a
terrassa del Bar Font.
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Notificar el present acord al bar restaurant Arlette.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Aprovar la liquidació de la taxa d’enguany, corresponent a la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa al bar Font, per import de 60,10€.

SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la llicència atorgada al compliment de les condicions
següents:


La col·locació de les taules i cadires no suposarà un obstacle per la circulació
diària de vianants i vehicles per la via pública.



Es mantindrà la neteja de la zona ocupada per les taules i cadires i al final de la
jornada diària s’efectuarà una neteja general de la zona. Tots els residus es
recolliran en bosses tancades i seran dipositades en els contenidors previstos a
tal efecte.



Es respectarà l’horari de descans veïnal.



Seran al vostre càrrec les responsabilitats per la manca d’altres autoritzacions
que siguin necessàries, i les de tota mena que se’n puguin derivar.

TERCER.- Notificar el present acord al bar Font.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Codi Validació: 6TSTKFDAFDSCSPH7LSJ6L9NEQ | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 65

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.

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)

Expedient 1455/2017. Contracte Menor de Subministrament de vinils per
la Biblioteca i per la Sala de Juntes

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE VINILS PER LES FINESTRES DE LA BIBLIOTECA I DE LA SALA
DE JUNTES DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. 1455/2017

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 27 de novembre de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament i col·locació de vinils
per les finestres de la Biblioteca i de la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Tif97 S.L.U, per un preu total
de 317,67 euros i 66,71 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de l’empresa Tif97 S.L.U, 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 l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 21 de novembre de 2017.

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, Secretaria interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de 27 de novembre 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
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

plenari de data 4 d’abril de 2017.

9240 212.00

221,72 euros i 46,56 euros d’IVA vinil per la Biblioteca

9200 212.00

95,95 euros i 20,15 euros d’IVA vinil per la Sala de Juntes

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

Expedient 1452/2017. Contracte menor de subministrament i col·locació
dels directoris informatius exteriors entrades d’edificis municipals de
Banyeres del Penedès.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I
COL.L.OCACIÓ DELS DIRECTORIS INFORMATIUS EXTERIORS ENTRADES
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SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de
les següents partides de l’actual pressupost:
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PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament i col·locació de vinils per les
finestres de la Biblioteca i de la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
a favor de l’empresa Tif97 S.L.U., per un preu de 317,67 euros i 66,71 euros d’IVA.

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 tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 21 de novembre de 2017.

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, Secretaria interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de 27 de novembre 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.

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

PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament i col·locació dels directoris
informatius exteriors entrades d’edificis municipals de Banyeres del Penedès a favor de
l’empresa Tif97 S.L.U., per un preu de 519,78 euros i 109,15 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de
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Atès a la declaració jurada de l’empresa Tif S.L.U, 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.
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Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 27 de novembre de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament i col·locació dels
directoris informatius exteriors entrades d’edificis municipals de Banyeres del Penedès, i
ateses les gestions realitzades amb l’empresa Tif97 S.L.L, per un preu total de 519,78
euros i 109,15 euros d’IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’EDIFICIS MUNICIPALS DE BANYERES DEL PENEDÈS.-1452/2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

la partida núm. 9200 221.99 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA I
CONTROL AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. EXP 1484/2017

Atès que mitjançant la Junta de Govern de data 26 d’octubre de 2017 es va procedir a
adjudicar la contractació del servei de vigilància i control de 336 hores (2 vigilants durant
7 dies, 24h), amb motiu de l’onada de robatoris que s’estan produint últimament al
municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa
Control.cat, per un preu total de 5.376 euros i 1.128,96 euros.

Atès que l’empresa Control. Cat no tenia l’homologació requerida per la Generalitat per a
realitzar aquest servei de seguretat, mitjançant provisió d’alcaldia de data 29 de
novembre de 2017, s’ha acreditat la necessitat de contractar a l’empresa Control 2000 de
Jose Luis Delgado, S.L., de serveis integrals de seguretat, ja que, disposa de
l’homologació requerida.

Atès la declaració jurada de Control 2000 de Jose Luis Delgado, S.L., assegurances,
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.
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Favorable
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Expedient 1484/2017. Contracte menor de serveis de vigilància i control
al municipi de Banyeres del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de novembre de 2017.

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.

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents Acords :

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei de vigilància i control de 120 hores (2
vigilants durant 24h), amb motiu de l’onada de robatoris que s’estan produint últimament
al municipi de Banyeres del Penedès, amb l’empresa Control 2000 de Jose Luis Delgado,
S.L., per un import de 2.700,00 euros i 567,00 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 9200 22701 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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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.

Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

de

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de novembre de 2017.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1486/2017. Contracte menor de serveis de neteja de les
dependències municipals
Favorable

APROVAR, SI S’ESCAU, LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE AMB L’EMPRESA
EXTERNALIA OBJECT S.L., I EL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE NETEJA DE
LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS AMB L’EMPRESA NETEGES PENEDÈS,
S.L.-EXP 1486/2017

Vist l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 30 de novembre de 2017 que es transcriu
de la següent manera:

“INFORME TÈCNIC

Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

PROPOSTA D’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I.- En data 16 de novembre de 2017, amb registre d’entrada número 4119, l’empresa
Externalia ens comunica que cessa la seva activitat empresarial per motius econòmica
el dia 30 de novembre de 2017.
L’empresa Externalia tenia adjudicat el contracte de neteja i manteniment de les
dependències municipals, per una durada inicial de quatre anys prorrogable en dos més.
Aquest servei, consistent en la neteja i manteniment de totes les dependències i
equipaments municipals es un servei essencial per l’Ajuntament.

Per tot això, cal prendre les següent decisions amb caràcter d’urgència:

I.- Declarar l’expedient com urgent per a poder complir amb els terminis d’alta i baixa del
personal actual de neteja.
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ANTECEDENTS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Un cop realitzades les consultes i revisades les propostes tècniques i econòmiques,
resulta ser la més avantatjosa l’empresa Neteges Penedès. La duració del contracte
menor serà d’un màxim 2 mesos i 8 dies amb un cost mensual de 7.853,63 euros, IVA
no inclòs.
IV.- La nova empresa haurà d’assumir totes les obligacions indicades als Plecs de
Condicions i en particular tot allò indicat als Plecs respecte l’obligació de subrogació del
personal laboral existent.
Pel que fa a les millores incloses als Plecs, no hauran de ser assumides per la nova
empresa durant la duració del contracte menor, sent aquestes millores les següents:

- Millora qualitat del material a subministrar
Utilització de materials reciclats.
Estalvi i eficiència energètica.
- Bossa d’hores.
- Increment neteja vidres.
- Subministrament d’ambientadors automàtics i reposició d’ambientador.
- Tractament de Desinsectació, Desratització i Desinfecció.

Caldrà procedir a la signatura dels plecs de condicions, annexos i declaració jurada
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Per tant, cal procedir, per tal de continuar donant el servei, per la tramitació d’un
contracte menor, la duració del qual ha d’estar subjecte a un cost màxim de 18.000,00
euros IVA exclòs, segons la Llei de Contractes del sector públic.
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III.-Indicar la impossibilitat de redactar de forma immediata un nou Plec de clàusules
administratives i tècniques per a realitzar un procediment harmonitzat i obert.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II.- S’han realitzat les consultes necessàries, tècniques i econòmiques, a dos empreses
especialitzades en serveis de neteja i manteniment de dependències, per tal de que ens
realitzi el manteniment i neteges necessàries en seguiment dels Plecs aprovats a la
última licitació.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

assumint les obligacions de l’anterior empresa.

I-

Banyeres, a la data de la

ANTECEDENTS

En data 15 de juny de 2017, el contracte administratiu de serveis consistent en la neteja
d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, va ser
adjudicat pel Ple, com a òrgan de contractació, per un preu d’adjudicació de 348.000
euros i 73.080 euros d’IVA i una durada de 4 anys, podent ser objecte de 2 anys més de
pròrrogues de caràcter anual, al contractista Externalia Object, SL, formalitzant-se el
mateix mitjançant document administratiu subscrit per les parts en data 19 de setembre
de 2017.

Que en fase d’execució del contracte, s’han observat diverses mancances per cobrir
períodes de vacances i baixes del personal adscrit al servei, tal i com consta documentat
a l’expedient.

En data 16 de novembre de 2017 Externalia Object, SL comunica (RE-4119) que per
motius econòmics decideix cessar la seva activitat amb data d’efectes 30 de novembre
de 2017.

Atès que en la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2017 se li va requerir
per a que acredités els motius de cessament del servei i el compliment de les obligacions
contractuals, advertint-li que en el cas que l’empresa no atengui al requeriment en un
termini de 3 dies, aquesta Administració, de conformitat amb l’article 223. f), en relació
amb els articles 100 i 225.3 TRLCSP, així com amb la clàusula 30 del plec de clàusules
administratives reguladores del contracte, procedirà a tramitar la resolució contractual per
incompliment del contractista, amb retenció de la fiança corresponent i, si s’escau, amb

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

Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
signatura ”
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Rafa Rodríguez Rivas

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

V.- Consultats els serveis econòmics municipals, existeix partida pressupostaria per fer
front a la despesa. Tenint la present despesa caràcter plurianual.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Els articles 223 a 225 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) contemplen
una regulació general de les causes motivadores de l’exercici de la prerrogativa
resolutòria del contracte, establint-se altres específiques a cada modalitat de contracte,
que per al cas dels contractes de serveis es recullen al seu article 308.

Per la seva banda, la clàusula novena del contracte administratiu, formalitzat en data 19
de setembre de 2017, estableix les causes de resolució del contracte, establint que, en
tot cas, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l’article 224
TRLCSP i seguint el procediment establert a l’article 109 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RGLCAP).

Els efectes de la resolució contractual es contemplen a l’article 225 TRLCSP.

La regulació de les responsabilitats a les quals està afecta la garantia exigida en el
contracte es contempla a l’article 100 TRLCSP.

El cessament d’una activitat, en termes mercantils, implica que l’empresa decideix
suspendre l’activitat, temporalment, sense que això signifiqui que la societat deixa
d’existir. Es manté la personalitat jurídica però la societat està inactiva.

Atès l’informe de la Secretaria Intervenció Municipal de data 22 de novembre de 2017.
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II.- FONAMENTS JURÍDICS
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Vist l’escrit presentat per l’empresa Externalia Object S.L., de data 30 de novembre de
2017 donant compliment al requeriment aprovat en la Junta de Govern local de data 23
de novembre de 2017, acreditant els motius de cessament del servei i el compliment de
les obligacions contractuals, i sol·licitant la resolució del contracte per mutuo acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l’exigència de danys i perjudicis en cas que es demostrés l’existència d’un perjudici a
l’interès públic general.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.-Resoldre el contracte amb l’empresa Externalia Object, SL, vist l’escrit
presentat per aquesta, en data 30 de novembre de 2017 pel qual, dona compliment al
requeriment de completar la informació sol·licitada per l’acord de Junta de Govern de
data 23 de novembre de 2017, significant que essent causa de resolució el mútuo acord
segons l’article 223 del TRLCSP i en relació a la clàusula novena del contracte
administratiu existent.

SEGON.- Significar que després de les converses mantingudes amb el representant de
l’empresa Externalia Object, S.L., s’està a l’espera de rebre escrit pel qual, aquesta
empresa assumeix la continuïtat del servei fins el 7 de desembre de 2017 inclòs.

TERCER.- Encomanar a la Coordinació de Serveis Tècnics, informe sobre la quitança
que li correspon a l’empresa Externalia Object, S.L., en base a descomptar els dies en
els quals no s’ha prestat el servei de neteja corresponent. Per altra banda, fer efectiva la
Factura del mes de setembre per un import de 7.667,74 euros, IVA no inclòs, en base a
la sol·licitud de l’empresa Externalia Object S.L., per fer front a les obligacions laborals
indicades.

QUART.- Aprovar la contractació mitjançant un contracte menor de serveis, la neteja de
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Vist l’informe de l’òrgan interventor de data 10 de novembre de 2017, respecte de la
fiscalització interna sobre l’existència de crèdit i autorització de la despesa i en exercici
de les competències que tinc legalment atribuïdes per l’article 53, núm. 1, lletra i) de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, Text refós aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
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Atès que la resolució contractual és competència de l’òrgan de contractació (Ple) però
aquesta Junta de Govern Local té competències per dur a terme tràmits previs a la
proposta d’acord de resolució del contracte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’article 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Caldrà procedir a la signatura dels plecs de condicions, annexos i declaració jurada
assumint les obligacions de l’anterior empresa.

SETÈ.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de les
partides següents de l’actual pressupost:

·

2312 22700 corresponent a la dependència de Serveis Socials

·

3120 22700 corresponent al Consultori Mèdic,

·

3230 22700 corresponent a l’Escola Bressol ,

·

3231 22700 corresponent a l’Escola Pública,

·

3371 22700 corresponent a local de joves,

·

9200 22700 corresponent a Ajuntament,

·

9201 22700 corresponent al Hotel d’Entitats,

·

9202 22700 corresponent a Jutjat de Pau,

·

9203 22700 corresponent a l’Emissora,

·

9240 22700 corresponent al Centre Cívic Ernest Lluch,

·

9241 22700 corresponent Centre Cívic Sant Miquel,

·

9243 22700 corresponent Centre Cívic Joan Català
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SISÈ.- Comunicar a l’empresa Neteges Penedès S.L., que ha d’assumir totes les
obligacions indicades als Plecs de Condicions i en particular tot allò indicat als Plecs en
l’obligació de subrogació del personal laboral existent. Pel que fa a les millores incloses
als Plecs, no hauran de ser assumides per la nova empresa durant la duració del
contracte menor.
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CINQUÈ.- Aprovar en aquest contracte menor expedient 1486/2017, per seguretat
jurídica (tot i no ser obligatori), els plecs originals llevat les millores aprovades en
l’expedient inicial 812/2017 en seguiment de l’informe de referència.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

les dependències municipals amb l’empresa Neteges Penedès, S.L., des del dia 8 de
desembre de 2017 inclòs durant un màxim de 2 mesos i 8 dies i amb un cost mensual de
7.853,63 euros, IVA no inclòs.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

VUITÈ.- Encomanar al departament de Secretaria la redacció d’un nou plec de
condicions per a procedir a la tramitació de la contractació del servei de referència per la
via del procediment obert harmonitzat.

NOVÈ.- Notificar el present acord als interessats.

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

Annex I
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
DEL CONTRACTE DE SERVEIS:

Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

3330 22700 corresponent al Museu Josep Cañas aquesta última pel que fa a la
neteja del Museu Josep Cañas, prevista al pressupost d’aquest organisme,
integrat en el pressupost general de la Corporació per a l’exercici de Exercici
2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

·

DE BANYERES DEL PENEDÈS.

A) DADES GENÈRIQUES:

A1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, pel procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació, consistent en el
“Servei de neteja de les dependències municipals que figurin en el Plec de Prescripcions
Tècniques de Banyeres del Penedès”.

La present contractació també inclou la neteja del Museu Josep Cañas, al carrer Bisbe
Sanahuja núm .33, que s’haurà de facturar de manera independent a la resta d’edificis,
doncs la despesa l’ha d’assumir l’organisme autònom que gestiona el Museu.
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SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment estan acreditats a l’expedient corresponent.

A3) Pressupost de licitació

El pressupost base de licitació de la contractació, IVA exclòs, és de 404.000 € pels 4
anys.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

Dintre de l’oferta econòmica del proponent s’entendrà inclosos totes les despeses que es
realitzin pel normal funcionament de l’objecte del contracte, com són les despeses
generals, beneficis, transports, desplaçaments, dietes i per tant, no es podrà facturar al
marge o per damunt del pressupost d’adjudicació cap d’aquests conceptes.

S’entendrà que les ofertes dels licitadors comprenen tant el preu del contracte com
l’impost sobre el Valor Afegit i altres tributs que siguin d’aplicació segons les disposicions
vigents.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
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A2) Necessitat, idoneïtat del contracte
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El contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb l’article
10 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. És descriu en la categoria 14 del annex II del citat
TRLCSP, serveis de neteja d’edificis amb el número de referència CPC 874, 82201 a
82006, codi CPV 70300000-4 a 70340000-6 i de 9090000-6 a 90924000-0, d’acord amb
l’establert en el Reglament CE 213/2008 de la Comissió de 28 de Novembre de 2007 i
l’annex 2 del TRLCSP.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aquest servei comprèn tots els treballs, materials i productes descrits en el Plec de
prescripcions tècniques particulars del contracte.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La despesa derivada de l’execució del contracte es finançarà amb càrrec al pressupost
de l’Ajuntament de Banyeres i afectarà als pressupostos municipals de 2016 a 2018,
(excloses pròrrogues).

Donat que aquest contracte comporta despeses de caràcter plurianual, resta sotmesa a
l’existència de crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos per a finançar les
obligacions derivades del contracte en els exercicis posteriors. L’Ajuntament es
compromet a consignar crèdit suficient i adequat en els pressupostos municipals d’aquest
exercicis per a complir les obligacions que es derivin, d’acord amb les previsions de
l’article 110.2 del TRLCSP.

A4) Valor estimat
El preu base anual de la contractació és de 101.000 euros, IVA exclòs.

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, és de 404.000, tenint en compte la duració d’aquest 2 anys i
les possibles pròrrogues fins a 2 anys més. Al preu indicat se li afegirà l’IVA, calculat al
tipus vigent en cada moment.

A5) Aplicacions pressupostàries
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents 2312 22700, 3120 22700, 3230 22700, 3231
22700, 3371 22700, 9200 22700, 9201 22700, 9202 22700, 9203 22700, 9240 22700,
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No s’estableix la possibilitat de licitar per lots.
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L’IVA que correspon aplicar és el 21%, nogensmenys, en cas de variació s’adaptarà al
vigent en cada període de facturació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
(aplicable en tot el que no s’oposi al Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre) en el Plec de clàusules
administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis
i de subministraments, a altres contractes administratius.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

9241 22700, 9243 22700 i 3330 22700 aquesta última pel que fa a la neteja del Museu
Josep Cañas, prevista al pressupost d’aquest organisme, integrat en el Pressupost únic
Municipal.

La pròrroga serà obligatòria pel contractista i es deurà acordar expressament per mutu
acord dintre del termini de 6 mesos anterior a la finalització.

A l'acabament del termini de vigència del contracte i de les possibles pròrrogues,
l’ajuntament de Banyeres del Penedès pot prorrogar el contracte de forma obligatòria per
l’adjudicatari, fins que hagi realitzat una nova licitació i el nou adjudicatari es faci càrrec
del servei.

A7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària està subjecte a regulació
harmonitzada i la forma d’adjudicació del contracte de serveis de neteja de les
dependències municipals serà el procediment obert, en què tot empresari interessat
podrà presentar una proposició, queda exclosa tota negociació dels termes del contracte
amb els licitadors, d’acord amb l’article 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica més
avantatjosa s’han d’atendre criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de
conformitat amb l’article 150 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

A8) El Perfil de Contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
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El contracte podrà ser prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys. Aquestes pròrrogues operen
per separat.
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El contracte tindrà una durada de dos anys, a comptar des del dia següent al de la
formalització del contracte administratiu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A6) Durada del contracte i possibles pròrrogues

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
l’ajuntament de Banyeres del Penedès ho publicarà a la pagina web de l’ajuntament:
www.banyeresdelpenedes.cat
.

Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i
acreditin la seva classificació:

Grup U / Subgrup 1 / categoria A

La documentació per prendre part en el concurs es presentarà dins del termini que més
tard finalitzi dels dos següents:
-

52 dies naturals contats des de la data de l’anunci del contracte a la Comissió
Europea.
15 dies naturals contats a partir del següent a aquell en que aparegui el referit
anunci en el BOPT.

Si l’últim dia del termini fos inhàbil el termini finalitzarà el següent dia hàbil.

La documentació s’enviarà a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, Plaça de
l’Ajuntament, núm. 6, de dilluns a divendres laborables, de les 9 a les 14 hores i el dijous
de 15:00 a 19:30.

Les proposicions es podran presentar, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, en qualsevol dels indrets establerts en l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
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A10) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
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L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present
contractació i en general, de totes les despeses que es derivin del contracte i
formalització que haurà d’abonar el contractista, serà de 2.500,00 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A9) Import màxim de les despeses de publicitat

Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc no podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més d’una
unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les
propostes subscrites pel licitador.

La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de
les clàusules del present Plec i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna
de les condicions exigides per a contractar amb l’Administració.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, ha d’anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament
autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres tancats, dins de cadascun dels quals
s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com
la pròpia documentació que es detalla a continuació.

A11) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i classificació.
La solvència econòmica i financera i professional o tècnica mínima s’acreditarà
mitjançant classificació.

En ser el pressupost igual o superior a 120.000,- euros, IVA inclòs, serà necessari que el
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L’acreditació de la recepció de l’esmentat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant
diligència estesa pel Secretari municipal. Sense la concurrència d’ambdós requisits, no
serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la
data de terminació del termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas,
transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la
documentació, aquesta no serà admesa.
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Quan les proposicions s’enviïn per correu, la documentació s’haurà de lliurar abans de
les 14 hores a l’Oficina de Correus, i dins del termini màxim establert a l’anunci
corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama, fax o
correu electrònic a l’ajuntament de Banyeres del Penedès el mateix dia de la seva
presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la
presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada
sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

licitador estigui classificat en grup, subgrup i categoria.

El detall de les dependències i el tipus de servei que s’ofereix.

-

La descripció del tipus de servei ofert en cada dependència.

-

Els recursos humans que es destinaran a cada tipus de servei.

-

La distribució d’hores per dependència.

-

L’escandall de preu per hora de treball.

-

Els recursos materials que es destinaran al servei.

-

El preu per hora, aplicable als possibles serveis especials.

-

Les empreses licitadores o candidates han de manifestar que han tingut en
compte, a l’hora d’elaborar les ofertes, les obligacions derivades de les
disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball i
prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

A12) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla
per a cadascun d’ells:

A12.1) Criteris que depenen d’un judici de valor, fins a 40 punts

Proposta de millores, fins un màxim de 40 punts.
-

Bossa d’hores 20 punts (10 punts cada 50 hores)

-

Increment neteja vidres 4 punts (2punts per vegada)
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A més, el licitador, i d’acord amb l’article 64.2 Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, haurà de presentar
el compromís d’adscriure els mitjans personals i materials que indicarà mitjançant relació
i que, en particular, haurà de comprendre els següents:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Grup U / Subgrup 1 / categoria A

-

Subministra d’ambientadors automàtics i reposició d’ambientador 2 punts

-

Tractament de Desinsectació, Desratització i Desinfecció 4 punts (2punts per
vegada)

-

Subministra material WC 8 punts
(dispensadors de paper higiènic, contenidors higiènics, paper assecamans)

A12.2) Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 60 punts

a) La valoració econòmica de l’oferta, segons el càlcul següent:
Pm x (Pl - Oe)
Pe = ----------------------(Pl - Ome)
Pe: Puntuació de l’empresa
Pm: Punts màxims d’aquest apartat
Pl: Pressupost de licitació
Oe: Oferta de l’empresa
Ome: Oferta més econòmica que no sigui considerada anormal o desproporcionada

En tot cas, l’ajuntament de Banyeres del Penedès es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més
avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes
d’allò que disposa l’article 151.3 Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

A13) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses
des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació es tindran en compte els
apartats 1 i 2 de la disposició addicional quarta del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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Subministra d’assecamans elèctrics 2 punts
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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

A14) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

En el cas d’ofertes de preu amb valors anormals i desproporcionats, es procedirà d’acord
amb el que preveu l’article 152 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

A16) Mesa de contractació
La Mesa de Contractació, d’acord amb allò que estableix el punt 10 de la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l’article 21.2 del Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic estarà presidida per un membre de la
Corporació o un funcionari d’aquesta i actuarà com a Secretari un funcionari de la
Corporació. N’han de formar part, almenys quatre vocals, entre els quals estarà el
Secretari o, si escau, el titular que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i
l’Interventor, com també els altres que designi l’òrgan de contractació entre el personal
funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes
d’aquesta.

Conformen la Mesa de Contractació els membres següents:
1. N’ Amadeu Benach i Miquel, que actuarà com a Presidenta de la Mesa, o regidor
en qui delegui.
2.

N’ Anna Ordóñez Rivero , tinent d’alcalde primer o regidor en qui delegui.
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La mitja de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses en
el procediment obert, llevat les dues ofertes més altes i les dos més baixes de dit grup
d’ofertes, que no es tindran en compte per dit càlcul. Quan el número d’ofertes admeses
en el procediment obert sigui inferior a set, per calcular-les dita mitjana aritmètica no es
tindran en compte l’oferta més alta ni l’oferta més baixa. Quan el número d’oferta
admeses en el procediment obert sigui inferior a 5, per calcular-les dita mitjana aritmètica
es tindrà en compte totes les ofertes admeses.
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Es considerarà oferta amb valor anormal o desproporcionat aquella quin preu sigui
inferior en deu unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels preus de les ofertes
presentades.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A15) Proposicions anormals o desproporcionades

4.

En Rafa Rodríguez, personal laboral al servei de la Corporació.

5.

En Sara López Martín, Vocal (secretari–interventor de la Corporació), que també
actuarà com a secretari de la Mesa o funcionari d’habilitació nacional en qui
delegui.

A17) Prerrogatives de l'Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, ostenta les següents prerrogatives:

a)

Interpretació del contracte.

b)

Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.

c)

Modificació del contracte per raons d’interès públic.

d)

Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d’aquesta.

A18) Obertura d’ofertes i adjudicació
La Mesa de contractació es constituirà el primer dimarts hàbil següent al de la finalització
del termini de presentació de les ofertes, a les 19:00 hores i procedirà a l’obertura del
sobre núm. 1 i qualificarà la documentació administrativa continguda en els mateixos.

La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies
naturals perquè el candidat corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en
la documentació presentada.

Posteriorment, procedirà a l’obertura i examen del sobre núm. 2, que contenen els
criteris, la ponderació dels quals depenen d’un judici de valor, podent, en aquest moment,
sol·licitar els informes tècnics que consideri precisos.
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En Lluís Inglada i Jané, tinent d’alcalde segon o regidor en qui delegui.
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3.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L’adjudicació haurà d’efectuar-se dintre dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació establerta en el paràgraf anterior.

Quan no procedeixi l’adjudicació del contracte per no complir les condicions necessàries
per a això, s’efectuarà un nou requeriment al licitador o licitadors següents a aquell, per
l’ordre que hagin quedat classificades les seves ofertes.

En tractar-se d’un procediment amb més d’un criteri de valoració, l’adjudicació del
contracte es realitzarà dins el termini de dos mesos a comptar des de la data d’obertura
de les ofertes rebudes; havent de notificar-se la mateixa als candidats i publicar-se
d’acord amb l’actual normativa contractual.

La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del candidat proposat enfront de
l'Administració. No obstant això, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte
d’acord amb la proposta formulada haurà de motivar la seva decisió.

A19) Garantia provisional
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L’òrgan de contractació, efectuarà el requeriment establert a l’article 151.2 al licitador que
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, el qual haurà d’aportar, en el
termini màxim de deu dies hàbils, a comptar del dia següent de la recepció del
requeriment, els documents acreditatius d’estar al corrent amb les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi
compromès adscriure a l’execució del contracte i d’haver constituït la garantia definitiva.
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Atesa la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor (sobre
núm. 2) i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (sobre núm. 3), la Mesa de
contractació proposarà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Rebuts els informes, i reunida de nou la Mesa de contractació, es procedirà a l’obertura
del sobre núm. 3, que contenen la proposta econòmica i els criteris ponderables
automàticament. La data d’obertura es comunicarà per correu electrònic a l’adreça
facilitada per ells mateixos.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 103 Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

La garantia definitiva ha de ser formalitzada davant la tresoreria de l’Ajuntament
contractant en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de recepció del requeriment
efectuat per l’Òrgan de contractació.

Si l'adjudicatari no constitueix la garantia definitiva en el termini abans indicat, s’entendrà
que retira la seva oferta i l’Òrgan de contractació procedirà a requerir la mateixa
documentació del següent licitador en la relació classificada de proponents.

Constituïda la garantia definitiva, si no es formalitza el contracte per causa imputable al
contractista, es procedirà a la confiscació, sobre la garantia definitiva, de l’import de la
garantia provisional, en el supòsit que s’hagués exigit, essent d’aplicació en aquest cas
l’article 156.4 del TRLCSP.

A21) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els següents:

a.

L’adjudicatari s’obliga a presentar mensualment a l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès la còpia dels TC-2 del personal que desenvolupa la prestació, o
document equivalent.
b. El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients per a això.
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El dipòsit o constitució de les garanties esmentades pot fer-se en metàl·lic, valors públics
o privats, aval, o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les
condicions que disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP.
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La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A20) Garantia definitiva

e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.

A22) Condicions especials d’execució
El contracte s’executarà amb subjecció a allò que estableix en la normativa, les clàusules
i en els plecs, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al
contractista l’òrgan de contractació, el seu incompliment constituirà infracció greu en els
termes d’allò que disposa l’article 60.2.e) Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i podrà donar lloc a
la resolució del contracte.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

A23) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en el Títol V del Llibre I del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’acord amb
l’article 219 del dit text legal.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb allò establert en
l’article 156 del TRLCSP.
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d.

Prestar el servei de forma regular i continuada sense possibilitat de
suspendre’l o interrompre’l.
No alienar ni gravar els bens municipals afectats al servei i mantenir-los en bon
estat d’ús, conservació i neteja.
Complir les obligacions de caràcter laboral i de la seguretat social respecte el
personal que destinin a aquest servei i que dependrà exclusivament de
l’adjudicatari.
Complir les disposicions vigents en matèria fiscal.
Assumir les despeses de qualsevol classe derivades de l’explotació i
funcionament del servei incloses, les de manteniment, conservació i els
productes i maquinària de neteja emprats per a l’execució del contracte, i
reparació del material, encara que sigui de propietat municipal.
Indemnitzar dels danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüències del
funcionament del servei.
El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article
210 del TRLCSP.
Sotmetre’s a la subrogació regulada a la clàusula 7.
Fer-se càrrec de dipositar en els contenidors de reciclatge, les deixalles que
es generen a les dependències Municipals, així com els residus derivats de la
picadora de paper.
Les demés obligacions regulades en la legislació vigent.
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c.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

A24) Règim de pagament

No es contempla revisió de preus.

A26) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 308 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, les següents:

-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre o als presents plecs durant l’execució del contracte.

-

L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que
disposa la clàusula següent, referida a les penalitzacions.

-

És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions
previstes en relació amb la prevenció de riscos laborals i a la subcontractació.

La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del
contractista.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l’Administració, en el que excedeixi l’import de garantia.
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A25) Revisió de preus
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Les factures presentades deuran anar conformades per el/la responsable del contracte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El contractista presentarà factures mensuals, a les que acompanyarà els models TC1 i
TC2 del mes anterior al de la facturació, en els que constarà el personal que presta el
servei i el seu pagament es realitzarà en el terminis establert en la legislació vigent.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

A27) Penalitzacions

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.

A29) Termini de garantia del contracte
L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de 12 mesos, a comptar
des de la data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual l’Administració
podrà comprovar que el treball realitzat s’ajusta a les prescripcions establertes per a la
seva execució i compliment i a allò estipulat en aquest Plec i en el de Prescripcions
Tècniques. Transcorregut el termini de garantia sense formular esmenes als treballs
executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.

A30) Cessió
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’ajuntament de Banyeres del
Penedès, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

A31) Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins
al 50% de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’ajuntament
de Banyeres del Penedès, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 227
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
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A28) Termini de recepció de les prestacions del contracte
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Cas que l’ajuntament de Banyeres del Penedès opti per la no resolució del contracte en
el supòsit de demora en l’execució, s’imposaran al contractista la penalització diària en la
proporció de 0,20 euros per cada 1.000,00 euros del preu del contracte, fins un màxim
del 10% del pressupost de contracte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El règim de penalitzacions es regirà pel disposat en l’article 212 del TRLCSP.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

A32) Confidencialitat de la informació

En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.

A33) Règim jurídic de la contractació
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per allò que estableixi aquest Plec, i en tot que aquest no preveu, serà
d’aplicació el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot allò que no
s’oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i estigui vigent després de
l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009 i el Reial Decret 1098/2001, supletòriament,
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu, i en el seu defecte, les normes de
dret privat.

L’Ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les
controvèrsies que se suscitin entre les parts en aquest contracte de conformitat amb allò
que disposa l’article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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De conformitat amb l’art. 140.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’òrgan de contractació no
podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a
confidencial.
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El deure de confidencialitat tindrà una vigència de quatre anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
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D’acord amb l’art 140.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el contractista haurà de respectar
el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del
contracte.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

No obstant, al ser un contracte subjecte a regulació harmonitzada serà susceptible de
recurs especial en matèria de contractació previ a la interposició del
contenciós-administratiu.

El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, abans de
l’adjudicació, haurà de constituir la garantia definitiva, si escau, i presentar els documents
que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació contractual i en la seva
oferta i, en particular, els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si escau, dins del termini de
10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del dit requeriment, llevat que
els dits documents constin actualitzats al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya o hagi autoritzat a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per obtenir de forma
directa la seva acreditació.

Durant el mateix termini, caldrà que la documentació que acrediti la representació i les
facultats del dit licitador, llevat que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya, sigui validada per la Secretaria de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès.
A36) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.

En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització, mitjançant
document administratiu, no podrà efectuar-se abans de que transcorri el termini de 15
dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.

L’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari per a que formalitzi el contracte en el
termini no superior a 5 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que s’hagi rebut
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A35) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
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Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma
fefaent o bé mitjançant compareixença, el correu electrònic del contractista per tal
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A34) Correu electrònic a efectes de notificacions

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de
dades personals, i en matèria mediambiental.

A38) Assegurances
L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per
un import mínim de cinc-cents mil euros (500.000,00 €).
La còpia de la pòlissa de segur de responsabilitat civil haurà de ser lliurada en el termini
màxim de 10 dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació.

B) DADES ESPECÍFIQUES:

B1) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s’ha determinat en base a l’article 302 del TRLCSP.

B2) Lloc de prestació/lliurament dels treballs
El lloc fixat per a la prestació del servei objecte del contracte són :

Dependència i/o zona
1.- Edifici Casa de la Vila.
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A37) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
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En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
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el requeriment, una vegada transcorregut el termini del paràgraf anterior sense que
s’hagués interposat recurs que porti aparellada la suspensió de la formalització del
contracte. De igual forma procedirà quan l’òrgan competent per resoldre el recurs hagi
aixecat la suspensió.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2.- Escola Mare de Déu del Priorat.
3.- Escola Bressol Marta Mata.
4.- Hotel d’entitats.
5.- Edifici c/ Montserrat (Local Joves, Jutjat de Pau, Emissora de Radio, etc.).

9.- Centre Cívic Sant Miquel.
10.- Centre Cívic Saifores.
11.- Museu Josep Cañas
13.- Edifici C/ Mestre Güell (Banc aliments, Servei Vigilància, etc.)
14.- Vidres dels edificis municipals esmentats.

B3) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del
contracte
L’ajuntament de Banyeres del Penedès es reserva la realització de comprovacions sobre
la qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció.

B4) Facultat de l’ajuntament de Banyeres del Penedès sobre manteniment
d’estàndards de qualitat en la prestació del servei.
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents
als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el
personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de
les persones no observi aquests nivells i regles, l’ajuntament de Banyeres del Penedès
n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible.

El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte
en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
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8.- Centre Cívic Priorat de Banyeres.
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7.- Centre Cívic Ernest Lluch (Banyeres del Penedès).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6.- Consultori mèdic.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

B5) Responsable del contracte

B7) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball
Tots els treballadors que, en el moment de la finalització del contracte i depenent del
concessionari sortint, portin prestant els seus serveis a les dependències municipals
objecte del present contracte passaran a dependre del nou adjudicatari del servei, sigui
quin sigui la modalitat del contracte d’aquells treballadors, respectant-los modalitat del
contracte, categoria professional, jornada, horari, antiguitat i import total salarial.
També es respectaran altres condicions addicionals pactades que tinguin formalment
reconegudes aquests treballadors al terme de la contracta, si bé reconeixent aquests
últims que l’organització del treball correspon a la nova empresa adjudicatària.

Expedient 33/2016. Sol·licitud de llicència d'obres majors Endesa
Desfavorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les dependències de l’ ajuntament de Banyeres del Penedès, i en funció del
risc que comporta, el contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar
des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels
treballs, restarà obligat a elaborar i trametre a l’ajuntament de Banyeres del Penedès un
Pla de seguretat i salut en el treball.
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B6) Pla de seguretat i salut en el treball

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No es designa responsable del contracte, en els termes d’allò que preveu l’article 52 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre. Nogensmenys, caldrà designar un coordinador tècnic o
interlocutor que tindrà les obligacions de comunicar mensualment els serveis prestats a
cadascuna de les dependències, distribuir les tasques a realitzar, supervisar el bon
funcionament del servei, etc.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 9 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la tramesa de la
certificació referent a la concessió de llicència per presumpte silenci positiu i que es
transcriu a continuació:

“JOSE FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ, Secretari Interventor i Tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

CERTIFICO :

Que en data 2 de novembre de 2017, i amb número de registre d’entrada 3956
(document 70 de l’expedient de referència), s’ha rebut un escrit de Endesa
Distribución Eléctrica, S.A.U. sol·licitant certificació acreditativa de
l’atorgament presumpte de la Llicència d’obres contingudes en el projecte
de noves línies elèctriques aèries/subterrànies de 25 kV, unió SE Castellet i
Polígons del Poet i l’Albornar als termes municipals de Castellet i La Gornal,
L’Arboç, Banyeres del Penedès i Santa Oliva.

Cal indicar que des de la data 16 de setembre de 2016 (document 38 de
l’expedient de referència) en que es va sol·licitar la llicència, s’han produït els
següents actes administratius que han interromput els terminis màxims de
contestació:

38

Endesa sol·licita (de nou) llicencia d'obres

16.09.16
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Que en data 2 de novembre de 2017, i amb número de registre d’entrada 3956 es va
rebre un escrit de Endesa Distribución Eléctrica, S.A.U. sol·licitant certificació acreditativa
de l’atorgament presumpte de la Llicència d’obres de l’expedient de referència.
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DENEGAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES D’ESTESA DE
NOVES LÍNIES ELECTRIQUES FINS A ESMENAR LES DEFICIÈNCIES I DONAR
COMPLIMENT DELS CONDICIONANTS QUE SE LI ESCAUEN EXP.- 33/2016

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

26.09.16

40

Informe desfavorable Arq sobre ocupació finques

25.10.16

41

Ajuntament sol·licita a Endesa projecte definitiu

26.10.16

42

Empresa i Coneixement - acta prèvia ocupació

26.10.16

43

Convocatòria aixecament actes prèvies de Ei C

27.10.16

44

Arq. emet inf desfavorable sobre signatura per error finques

06.11.16

45

Empresa i Coneixement presenta còpia projecte definitiu

08.11.16

46

Arq. emet inf desfavorable sobre signatura per error finques

21.11.16

47

Proposta acord sobre convocatòria actes prèvies

24.11.16

48

Certificat Ple sobre acord convocatòria actes prèvies

18.11.16

49

Tramesa a EiC acord sobre convocatòria actes prèvies

24.11.16

50

idem Doc. 49 a Endesa

24.11.16

51

idem Doc. 49 a Compensació Poet

24.11.16

52

idem Doc. 49 a Idiada

24.11.16

53

idem Doc. 49 a La Bisbal

24.11.16

54

Ajunt envia petició a Emp i Coneix (mail) sobre soter.
Saifores

29.12.16

55

EiC notifica nova convocatòria per aixecament actes prèvies

03.01.17

56

EiC notifica nova convocatòria per aixecament actes prèvies

03.01.17

57

Endesa presenta nou projecte executiu

25.01.17

57. Informe enginyer JBP sobre doc. 57
1

21.02.17

58

Endesa envia mail sobre separata amb plànols corregits

25.01.17

59

Separata amb plànols corregits

30.01.17

60

Endesa envia nova documentació

31.01.17

61

Informe jurídico-tècnic

62

EiO acta prèvia d'ocupació

01.02.17
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Empresa i Coneixement convoca ocupació finques
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39

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

09.02.17

65

EiO acta prèvia d'ocupació

03.04.17

66

ACA notifica pròrroga autorització d'encreuament

19.07.17

67

Inf. Tècnic Joan

29.08.17

68

Trasllat a Endesa inf. Joaquim (57.1)

10.10.17

69

Entrada Endesa sol·licitant cert. Atorgament de llicència

25.10.17

70

Entrada Endesa sol·licitant cert. Atorgament presumpte de
llicència + doc.

02.11.17

Juntament amb l’escrit de petició del certificat (document 70 de l’expedient de
referència), es va presentar un document amb l’estudi de gestió de residus
(requerit a Endesa en data 21 de febrer de 2017 i que s’assenyala com a
document 57.1 de l’expedient de referència) i una nova separata d’encreuament
del projecte executiu, documents aquests en fase d’estudi i informe per part dels
tècnics municipals. No obstant, es disposa d’un primer informe desfavorable
relatiu a la separata per quant s’ha constatat divergències entre el Pla Especial
aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i el projecte presentat per
Endesa.

Cal indicar que la figura de la certificació d’acte presumpte està regulat en el punt
4 de l’article 24 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu. Per altre banda,
l’article 5.2 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya diu literalment el següent: “En
cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats
urbanístiques que contravinguin a aquesta Llei o al plantejament urbanístic”

En base a tot el que s’ha indicat prèviament, aquesta Secretaria te a be fer les
següents consideracions:

Primera.- En cap cas s’ha produir silenci positiu respecte a la llicència sol·licitada
per Endesa en data 16 de setembre de 2016, entre altres raons, pel que indica
l’article 5.2 de la LUC i, pel número de interrupcions que s’han produït en la
tramitació de l’expedient a no haver-se acomplert amb varis dels requeriments
efectuats.

Cal esmentar que, en la data de petició de llicència, Endesa no disposava dels
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EiO acta prèvia d'ocupació
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63

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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 de Règim Local.
Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del
2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril
de 2017.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals
179/1995, de 13 de juny.

Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat:

PRIMER.- Donar conformitat al certificat d’acte presumpte emès pel Secretari de
la Corporació.

SEGON.- Remetre’l per via d’urgència a Endesa Distribución Elèctrica pels
efectes oportuns.

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

Que, d’acord amb l’informe desfavorable emès per l’arquitecte municipal de data 7 de
novembre de 2017, es desprèn que el projecte no acompleix amb el traçat del Pla
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Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la
competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques
s’ajustaran al que estableix la legislació de règim local.
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Segona.- Caldrà que, per òrgan competent es doni conformitat a aquest certificat
d’acte presumpte i es remeti per via d’urgència a l’interessat pels efectes
oportuns.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

terrenys d’ubicació de les instal·lacions (actes prèvies d’ocupació) de manera
prèvia i anticipada a la instància de sol·licitud de llicència, tal i com es demostra
pels actes administratius relacionats en el llistat de documents inclosos a
l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Especial segons les següents observacions:
Segons plànols del projecte presentat, existeixen diferències entre el traçat del Pla
Especial aprovat i el projecte.

A més, s’ha de grafiar correctament la zona de no edificació de l’autopista i d’ADIF, doncs
es creu que les torres noves poden envair aquesta zona.
Tampoc coincideix el traçat de la canonada d’ENAGAS que existeix al POUM i el traçat
del projecte, cosa que pot suposar que se situï a sobre de la canonada. (Torres T-28 i
T29).
Un fet significatiu és que la zona entre l’autopista i IDIADA, ha variat el traçat del Pla
Especial i en concret, des de la torre T-30, no coincideix amb el traçat aprovat pel pla
especial.
Per tant, s’informa desfavorable, doncs no compleix amb el traçat del Pla Especial i es
requereix:
1.

Que s’aporti plànol marcant les zones de no edificabilitat de l’autopista i ADIF amb les
torres projectades per comprovar la no afectació d’aquesta.

2.

S’ajusti el traçat projectat amb el del Pla Especial aprovat, amb les torres que se situen
desplaçades de la finca afectada i aprovada pel Pla especial.

3.

En la zona que es troba entre l’autopista i IDIADA, el projecte s’haurà d’ajustar al traçat
del Pla especial aprovat.

4.

S’ha de marcar el traçat de la canonada d’ENAGAS.

D’altra banda, l’enginyer municipal va emetre informe tècnic, notificat a Endesa en data 10
d’octubre de 2017 en el que, pel que fa a les seves competències, considera el següent:
-

La documentació està composada per Memòria i Plànols, encara que aquesta
documentació és repetició de la lliurada en diferents ocasions a l’ajuntament de
Banyeres del Penedès, la memòria concretament porta data de gener de 2015,
signada i no visada per l’enginyer tècnic industrial Jordi Masramon
Puigdomènech, col·legiat núm. 24.098.
Els plànols 1 i 2 porten data de gener de 2015 i la resta de desembre de 2014
excepte el primer dels plànols 5 amb data març de 2014.

-

Falta incloure en el projecte d’execució d’obra l’estudi de gestió dels residus de
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T-5, T6, T-15, T16, T-20 i T-22.
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S’enumeren les torres que podrien tenir una petita variació entre el Pla Especial i el
projecte:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En concret, s’aprecien variacions en diverses torres que poden edificar-se en parcel·les
diferents de les que es troben marcades en el pla especial.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

El pressupost corresponent a Banyeres del Penedès segons consta al document
2. Pressupost total de 1.200.525,55€ a Banyeres del Penedès li correspondrien la
quantitat de 677.579,64€.

Que per tot l’exposat anteriorment, el Secretari Interventor i Tresorer de l’Ajuntament
considera que cal informar desfavorablement la concessió de la llicència sol·licitada per
Endesa en tant no es doni compliment i, en el seu cas, s’esmenin les deficiències
observades pels tècnics municipals, tot això, sense perjudici d’altre criteri millor
fonamentat en dret.
Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que estableix
la legislació de règim local.
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
de Règim Local.
Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals
179/1995, de 13 de juny.

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Denegar la llicència per dur a terme el projecte de noves línies elèctriques
aèries/subterrànies de 25 kV, unió SE Castellet i la Gornal, polígons del Poet i l’Albornar
als termes municipals de Castellet i la Gornal, l’Arboç, Banyeres del Penedès i Santa
Oliva en tant no es doni compliment i, en el seu cas, s’esmenin les deficiències
observades pels tècnics municipals.

SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
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Atenent les dades del document 1 Annex 5, càlcul de les cimentacions pels
suports del 10 al 31, situats al terme municipal de Banyeres, es produeixen
230,65m³ d’excavació que amb un coeficient d’esponjament de 1,51 obtindrem un
volum a transportar de 348,28m³, amb una densitat de residus de terra inerts de
1,6t/m³, s’obté una quantitat total de 369,04t de residus de terra inerts.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

construcció i demolició.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SUBSTITUCIÓ DEL SECRETARI DE L’EXPEDIENT DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA
L’AJUNTAMENT PER LA SRA. AMB PERMÍS DE RESIDÈNCIA NÚMERO: ...532-S. EXP. 1417/2017

Atès que en la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 es va aprovar admetre a
tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. amb permís de
residència número:...532-S.
Atès que en dit acord es nomenava com a secretària de l’expedient administratiu a la
Sra. Sara López Martín, funcionària de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Atès que la Sra. Sara López Martín no pot continuar tramitant l’esmentat expedient per
haver cessat com a funcionària de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en data 30 de
setembre de 2016.
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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Favorable
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Expedient 1417/2017. Substitució secretari de l'expedient de reclamació
responsabilitat patrimonial Sra. amb permís residència núm.: ...532-S

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

Expedient 1147/2017.Conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica
en l’àmbit urbanístic CCBP, Liquidació quart trimestre 2017
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC EMESA PEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE 2017.Exp.-1147/2017

En data 22 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acordar, en
sessió plenària ordinària, l’adhesió al conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica
en l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntament
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TERCER.- Notificar els presents acords als interessats.
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SEGON.- Nomenar al Sr. José Félix Velasco Martínez com a secretari de l’expedient
administratiu de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. amb permís de
residència número:...532-S, en substitució de la Sra. Sara López Martín (anterior
secretària), el qual pot ser recusat per les causes i en la forma que estableix l’article 29
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

PRIMER.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Sara López Martín com a
secretària de l’expedient administratiu de responsabilitat patrimonial presentada per la
Sra. amb permís de residència número:...532-S.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de la comarca.

“Sisè Gestió econòmica
1. El Consell Comarcal, d’acord amb les dades resultants del sistema de distribució
de les quotes resultants del cost final de l’assistència, emetrà i notificarà
trimestralment a cada ajuntament el document d’ingrés de la seva aportació.
L’Ajuntament efectuarà l’ingrés en el termini màxim de dos mesos a comptar des
de la recepció de la notificació. Transcorregut aquest termini, autoritza al Consell
Comarcal a fer la compensació de crèdits.”

Atès, que al pressupost de l’exercici vigent, a la partida pressupostària 1510 465.00
existeix consignació adequada i suficient per assumir la despesa corresponent als
serveis prestats en l’àmbit urbanístic durant el quart trimestre 2017.

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.

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 tota això,
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Atès el pacte sisè, punt primer, del conveni, que disposa:
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Atès que és obligació de l’Ajuntament abonar al Consell Comarcal la quota
individualitzada que resulti d’aplicar el sistema de distribució entre els ajuntaments del
cost final de l’assistència, prèviament determinat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 25 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada núm. 3878, el Consell Comarcal
del Baix Penedès ha tramès la liquidació dels serveis inclosos en l’esmentat conveni
col·laboració corresponent al quart trimestre de 2017 per import de 2.135,16 €.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

Expedient 1482/2017. Aprovació nòmines mes novembre
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABORAL, FUNCIONARI I
CÀRRECS ELECTES DEL MES NOVEMBRE Exp. 1482/2017

En relació a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès corresponents al mes de novembre, que inclou les retribucions
bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents situacions
administratives i serveis o treballs extraordinaris del personal laboral i quilometratge del
personal laboral.

Atès el contingut de la Base 40ena de les d’execució del pressupost per l’exercici vigent,
que es transcriu a continuació:

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

Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.
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SEGON.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida pressupostària
1510 465.00 del vigent pressupost i fer efectiu el pagament quan procedeixi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar la liquidació emesa pel Consell Comarcal del Baix Penedès pels
serveis d’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic corresponent al quart trimestre 2017.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat
de 1.800 euros.

Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar 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.

4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de
l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament
material.

5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el
pagament d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de
la qual hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti
una vegada descomptades les retencions corresponents.”

Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de Govern
Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi.

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
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2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a
mesos naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència
als comptes oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador.
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1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament
amb el pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrà
contractar-se personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

del Règim Local.

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

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del mes de novembre del
personal funcionari, laboral i càrrecs electes d’aquest Ajuntament, així com l’ordenació de
l’inici dels tràmits necessaris per la fiscalització i el pagament de la despesa per part de
l’interventor amb el següent desglossament :
Cost Total: 55.658,31 €
Total Cost Seguretat Social: 14.342,58 €
Quotes Obreres: 2.814,81 €
Total líquid a percebre pel personal funcionari, laboral, càrrecs electes: 33.752,85 €

Número : 2017-0044 Data : 07/12/2017

Per tot això,

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.

Expedient 1483/2017. Aprovació de factures
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1483/2017

Raó Social

Import

Descripció

FACT/17/1507

Control Punt Cat Serveis i Seguretat,
S.L

5061,43 Servei de vigilància oct-nov 2017

FACT/17/1516

Control 2000 de Jose Luís Delgado,
S.L.

3267,00 Servei de vigilancia nov 2017

FACT/17/1549

Eugenia Gonzalez La Rosa

Actuacio contacontes per La
169,60 Castanyada data 30-10-2017

FACT/17/1550

Mª Lourdes Meroño Coria

190,80 Publicitat Festa Major Banyeres

FACT/17/1552

Monica Farre Termes

238,00 Curs alfabetitzacio castellana

FACT/17/1555

Mª del Carmen Ruano Fernandez

Coques per contacontes de la
21,90 Castanyada

FACT/17/1556

Butlleti Oficial de la Provincia

Anunci BOP Padro Aigua 3er
45,00 trrimestre 2017

FACT/17/1557

Mª Dolores Lopez Pizarro

Quota classes gimnastica per gent
192,73 gran mes novembre

FACT/17/1558

Arval Service Lease, S.A

375,00 Renting vehicle Ford Transit

FACT/17/1559

Espai Lleure Divertalia, S.L

Servei menus Escola Bressol mes
327,18 octubre

FACT/17/1560

Gestinet Internet Informatic, S.L

Manteniment informatic mes
435,60 octubre

FACT/17/1561

Ciurana Gasull, S.L

Benzina per vehicles municipals
351,38 mes octubre

FACT/17/1564

Control Punt Cat Serveis i Seguretat,
S.L

FACT/17/1565

Control Punt Cat Serveis i Seguretat,
S.L

FACT/17/1567

Melanie Mata Goodridge El Rebost
Supermercat

Abonament servei vigilancia i
-5061,43 control onada robatoris
Servei vigilancia i control onada
3237,96 robatoris
229,75 Ous i oli per Banc d'aliments
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Nº Factura
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diversos corresponents a l’exercici 2017, detallades seguidament :

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades per proveïdors

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local,
continguda en el Reial Decret legislatiu 2-2004 i normativa concordant, així com a les
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 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 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 el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent,
per un import total de 9081,90 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.
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FACT-2017-1559, FACT-2017-1560, FACT-2017-1561
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Atès que consten a l’expedient les factures que tot seguit s’esmenten, amb els
corresponents advertiments sobre el procediment previ preceptiu establert al Reial Decret
Legislatiu 3-2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del Sector Públic, i a l’article 213 i següents 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, amb la ferma intenció de regularització aquesta situació:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la
conformitat pels regidors de les àrees corresponents.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Número
de Decret

data

Assumpte

2017-0142

22/11/2017

Convocatòria JGL extraordinària de
data 23 de novembre de 2017.

JGL//2017/36

2017-0143

23/11/2017

D’aprovació de la modificació de
crèdit núm. 8/2017, modalitat de
transferència de crèdit.

1468/2017

30/11/2017

D’aprovació de la modificació de
crèdit del pressupost 9/2017, del
tipus generació de crèdit, i
contractació
de
personal
en
pràctiques.

1438/2017

2017-0144

Expedient

C) PRECS I PREGUNTES

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Donar compte Decrets
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

