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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/2  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  25 / de gener / 2018  

Durada  Des de les 19:00 fins a les 20:48 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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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 

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 Acta de la Junta de Govern local en sessió ordinària de data 11 de gener de 
2018. JGL/2018/1 

  

Expedient 963/2017. Bonificacions en la Taxa d’Agua (rendes i tributs) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA I RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-963/2017 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr.  amb DNI: …419Z, de data 25 de setembre de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3513, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en 

les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar. 

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-4521, en el qual s’informa que el sol·licitant 

reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 

escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 

tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%  

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 

establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.  

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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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.  

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

PRIMER.- Aprovar la bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa d’ingressos mínims i 

el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis Socials del 

Consell Comarcal. 

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

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

  

  

Expedient 1407/2017. Desestimar la petició de la societat mercantil 
respecte a no fer efectives les taxes corresponents a dos immobles. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA PETICIO DE LA SOCIETAT MERCANTIL RESPECTE 

A NO FER EFECTIVES LES TAXES CORRESPONENTS A DOS IMMOBLES.- 

1407/2017  

Vist la sol·licitud presentada per la societat mercantil amb CIF: ...833 de data 18 

d’octubre de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-3802, en la qual informen que 

com a apoderats de les empreses B. S. A. U. i C., estan rebent les taxes de dos 

immobles, dels quals no tenen la possessió dels mateixos (ocupació indeguda). Per la 

qual cosa, comuniquen que no assumiran el deute dels mateixos, fins que no es 

regularitzi la possessió, mitjançant dictamen del jutge.  

Vist l’informe de Base Gestió d’Ingressos de data 28 de novembre de 2017 i amb 

registre d’entrada número E-17-4274, del qual se’n desprèn: que els immobles indicats 

van ser adquirits per aquestes entitats en les següents condicions i dates:  

L’immoble amb referència cadastral 8203422CF7780S0001AQ va ser adquirida, per 
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dació en pagament, en document públic efectuat davant el notari d ela ciutat de El 

Vendrell, Argentina Jara Rodenes, en data 28 d’agost de 2014, número de protocol 

2014/1035. En la segona estipulació del document públic s'estableix que “la presente 

escritura tiene el carácter de tradición instrumental, por lo que la Cesionaria adquiere en 

este acto la plena y pacifica posesión jurídica y material sobre la finca objeto de 

transmisión”.  

L’immoble amb referència cadastral 1508501CF8710H0001BG conta inscrita en el 

Registre d ela Propietat, a nom de B. SAU., com a adjudicat el ple domini de la totalitat 

de la finca per títol de data 28 de novembre de 2013, tot i que la seva inscripció registral 

no es va realitzar fins el dia 25 d’agost de 2017. No obstant, d’acord amb l’art. 32 del 

decret 8 de febrer de 1946, pel qual s’aprova la llei hipotecaria de la inscripció registral 

és voluntària, de forma que no és necessari tenir en compte la data en que es va 

inscriure, sinó la data del propi títol de transmissió, en aquest cas el 28 de novembre de 

2013.  

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

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22 

juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord 

plenari de data 4 d’abril de 2017. 

Per tot això,  

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

PRIMER.- Desestimar la petició de la societat mercantil amb CIF: ...833, atès que la 

mateixa no està fonamentada en dret i no s’ajunta a la realitat jurídica dels immobles 

esmentats.  

SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa mercantil.  

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

  

Expedient 1546/2017. Sol·licitud de revisió de la lectura del tercer 
trimestre de 2017, per possible error. 

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

 

APROVAR, SI S’ESCAU, DONAR RESPOSTA A LA SOL·LICITUD PRESENTADA 

PEL SR. AMB DNI: ...332V SOBRE LA REVISIÓ DE LA LECTURA DE L’AIGUA DEL 

TERCER TRIMESTRE DE 2017 PER NO ESTAR-HI D’ACORD.- 1546/2017  

Vist la sol·licitud presentada pel senyor amb DNI ...332V, de data 11 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada E-17-4411, en la qual sol·licita comunica que no està 

d’acord amb el consum del tercer trimestre de 2017 ja que el considera molt elevat, per 

la qual cosa, sol·licita una revisió de les lectures i el comptador.  

Vist que el Departament de Manteniment es va desplaçar a fer la revisió del comptador 

de la sol·licitant, amb referència nº 2026 i la lectura que marcava el dia 11 de gener de 

2018 era de 4400m3, sent la lectura normal i correlativa, ha tingut un augment de 70m3 

en un trimestre. En el moment de la revisió el comptador donava voltes i es va avisar al 

sol·licitant de possible fuita interna.  

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 al sol·licitant que la lectura del seu comptador d’aigua 

corresponent al tercer trimestre de 2017 i  amb número de referència 2026, és correcte i 

correlativa i en el moment de la revisió el comptador donava voltes, per la qual cosa, se li 

recomana una revisió per part seva.  

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

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
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Expedient 1559/2017. Sol·licitud de tractament de fuita en el rebut del 
tercer trimestre de 2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT D’AIGUA 

CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 PER FUITA I QUE ES GENERI 

UN DE NOU AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 1559/2017 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. Amb DNI. ...965N, de data 16 de novembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-4148, en la qual comunica que va tenir una 

fuita en la canonada que hi ha en l’habitació on té la rentadora. Quant es va donar 

compte de la humitat, va avisar a un lampista i li va canviar el tub. Per la qual cosa, 

sol·licita tractament de fuita en el rebut d’aigua corresponent al tercer trimestre de 2017. 

Vist que adjunta factura de la reparació del tub i consta que hi havia una fuita d’aigua.  

Vist que el personal de manteniment s’ha desplaçat fins l’immoble de la sol·licitant, 

comprovant que la fuita ja està reparada i que no s’aprecia cap fuita.  

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

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut d’aigua 

corresponents al tercer trimestre de 2017, amb número fix: 0208002268 i a nom de la 

Sra. E. P. S. Amb NIF: ....965N, per fuita i en generi un de nou amb tractament de fuita.  

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

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

  

Expedient 1/2018. Sol·licitud de revisió de la lectura del comptador 
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d'aigua per no estar-hi d'acord. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, DONAR RESPOSTA A LA SOL·LICITUD PRESENTADA 

PEL SR. AMB DNI: ...342Y SOBRE LA REVISIÓ DE LA LECTURA DE L’AIGUA DEL 

SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2017 PER NO ESTAR-HI D’ACORD.- 01/2018  

Vist la sol·licitud presentada pel senyora amb DNI ...342Y, de data 20 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada E-17-4170, en la qual exposa que no està conforme amb 

el consum d’aigua dels rebuts del segon i tercer trimestre de 2017, per que no s’ajusta a 

la seva mitja de consum històric.  

Vist que aporta factura de comprovació de la instal·lació de l’aigua on consta que no 

s’aprecia cap fuita. Per la qual cosa, sol·licita una regularització amb el pagament.  

Vist que el Departament de Manteniment es va desplaçar a fer la revisió del comptador 

del sol·licitant, amb referència nº 2117 i la lectura que marcava el dia 17 de gener de 

2018 era de 765m3, sent la lectura normal i correlativa, ha consumit en tres mesos 10m3 

i no s’apreciava fuita.  

Vist que al fer-se la lectura del segon trimestre de 2017 (712m3), es va apreciar 

que hi havia un consum per sobre de l’habitual es va tornar a revisar la lectura al 

23 de juliol de 2017 i aquesta era de 745m3, és a dir, 33m3 en uns 20 dies. Per 

tant, no és un error de lectura. 

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 al sol·licitant que la lectura del seu comptador d’aigua 

corresponent al segon i tercer trimestre de 2017 i  amb número de referència 2117, és 

correcte i correlativa i no s’aprecia cap anomalia.  
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SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.  

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

  

Expedient 6/2018. Sol·licitud de canvi de titularitat de taxes per canvi de 
titular immoble. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DE LES TAXES PER 

CANVI DE TITULARITAT DE L’IMMOBLE.- 6/2018  

Vist la sol·licitud presentada per ....727, de data 5 de desembre de 2017 i amb registre 

d’entrada E-17-4354, en la qual comuniquen que l’immoble amb referència cadastral 

8603721CF7780S0001TQ, els hi va ser adjudicat en data 4 d’abril de 2016, de la qual 

adjunten el decret d’adjudicació.  

Vist que hi ha rebuts que encara van a nom de l’antiga titular, sol·liciten el canvi de 

titularitat de les taxes per tal de poder fer el pagament de rebuts pendents.  

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 sol·licita a Base Gestió d’Ingressos la baixa i nova liquidació del rebut 

d’aigua corresponent al tercer i quart trimestre de 2016 i primer, segon i tercer trimestre 

de 2017, amb número fix: 0208002126 i a nom de L. C. Per no ser ella la titular en 

aquest període i en generi un de nou a nom del nou titular amb CIF: 727.  

SEGON.- Notificar el present acord a BASE 
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 38/2018. Sol·licitud de revisió de la lectura de l'aigua per no 
estar-hi d'acord. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, DONAR RESPOSTA A LA SOL·LICITUD PRESENTADA 

PER LA SRA. AMB DNI: ...451M SOBRE LA REVISIÓ DE LA LECTURA DE L’AIGUA 

DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 PER NO ESTAR-HI D’ACORD.- 38/2018  

Vist la sol·licitud presentada per la senyora amb DNI ...451M, de data 19 de desembre 

de 2017 i amb registre d’entrada E-17-4505, en la qual sol·licita que es revisi la última 

lectura de l’aigua del seu comptador ja que no està d’acord amb l’últim rebut emès, per 

que el considera molt excessiu.  

Vist que el Departament de Manteniment es va desplaçar a fer la revisió del comptador 

de la sol·licitant, amb referència nº 2354 i la lectura que marcava el dia 11 de gener de 

2018 era de 1251m3, sent la lectura normal i correlativa, ha consumit en tres mesos 

27m3 i no s’apreciava fuita.  

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 a la sol·licitant que la lectura del seu comptador d’aigua 

corresponent al tercer trimestre de 2017 i  amb número de referència 2354, és correcte i 

correlativa i no s’aprecia cap anomalia.  
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SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant. 

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

  

Expedient 40/2018. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de rebut d'aigua 
per tenir la lectura incorrecte. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT D’AIGUA 

CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, PER TENIR UNA LECTURA 

INCORRETE.- 40/2018  

Vist la sol·licitud presentada pel senyor amb DNI ...173R, de data 19 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada E-17-4506, en la qual sol·licita una revisió de les lectures 

del comptador de l’aigua de casa seva, degut que el consum de l’últim trimestre ha estat 

desmesurat i no és el seu habitual.  

Vist que el Departament de Manteniment es va desplaçar a fer la revisió del comptador 

d’aigua del  sol·licitant el dia 11 de gener de 2018, i es va comprovar que la lectura era 

de 687m3, per tant, inferior a la que constava en l’últim rebut de l’aigua corresponent al 

tercer trimestre de 2017 que era de 699m3. La lectura del tercer trimestre de 2017 és 

incorrecte.  

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 sol·licitar a Base Gestió d’ingressos la baixa i nova liquidació del 

rebut de l’aigua corresponent al tercer trimestre de 2017, amb número fix: 000112 i a 

nom de A. A. R. , per tenir una lectura incorrecte i en generi un de nou amb la següent 
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lectura:  

3º trimestre de 2017 – de 638m3 a 669m3 = 31m3  

 

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base Gestió d’ingressos 

 

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

  

Expedient 57/2018. Sol·licitud de tractament de fuita en els rebuts 
d'aigua del tercer i quart trimestre de 2017 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 

  

Expedient 59/2018. Sol·licitud de revisió de la lectura del comptador de 
l'aigua corresponent al tercer trimestre de 2017, per possible error. 

Desfavorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL SR. J.M. E. R. EN 

LA QUAL SOL·LICITA LA CORRECCIÓ DE LA LECTURA DEL COMPTADOR 

D’AIGUA PER UN POSSIBLE ERROR EN LA INTERPRETACIO DE LA LECTURA 

DEL COMPTADOR AMB REFERENCIA: 3550.- 59/2018 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI ...087R, de data 22 de desembre de 2017 i 

amb registre d’entrada E-17-4546, en la qual exposa que hi ha hagut un error en la presa 

de lectura del comptador d’aigua, amb referència: 3550. Per la qual cosa, sol·licita la 

correcció de la lectura del rebut de l’aigua corresponent al tercer trimestre de 2017 per 

algun tipus d’error en la interpretació.  

Vist que el Departament de Manteniment es va desplaçar a fer la revisió del comptador 

del sol·licitant, amb referència nº 3550 i informen que: “Aquestes lectures sempre s’han 

fet de manera meticulosa, per la qual cosa, no hi ha hagut cap error en les 

preses de lectura, durant molt de temps ha marcat 7m3, augmentant en 
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aquestes últimes lectures poc més del doble. Són lectures correctes per que des 

del moment que vaig detectar que hi havia consum, sempre he estat alerta per si 

hi havia una fuita, ja que és una casa que no està habitada.  

En la lectura del tercer trimestre de 2017, em vaig fixar que no hi hagués una 

fuita per la quantitat de m3 consumits, i no es va detectar fuita, per que el 

comptador estava quiet.” 

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.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. E. R. en la qual sol·licita la 

correcció de la lectura del segon trimestre de 2017, per un error en la interpretació de la 

lectura del comptador.  

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

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

  

Expedient 1072/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per 
ingressos mínims. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA I RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1072/2017 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra.  amb DNI: …465T, de data 17 d’agost de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3112, en la qual sol·licita continuar gaudint de la 

bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar. 
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Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-4521, en el qual s’informa que la sol·licitant 

reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 

escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 

tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%  

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 

establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.  

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

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.  

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

PRIMER.- Aprovar la bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa d’ingressos mínims i 

el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis Socials del 

Consell Comarcal. 

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

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

  

Expedient 1077/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per 
ingressos mínims. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA I RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1077/2017 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra.  amb DNI: …614K, de data 10 d’agost de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3131, en la qual sol·licita continuar gaudint de la 

bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar. 
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Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-4521, en el qual s’informa que la sol·licitant 

reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 

escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 

tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%  

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 

establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.  

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

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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

PRIMER.- Aprovar la bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa d’ingressos mínims i 

el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis Socials del 

Consell Comarcal.  

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

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

  

Expedient 1078/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per 
ingressos mínims. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA I RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1078/2017 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr.  amb DNI: …936ZJ, de data 10 d’agost de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3035, en la qual sol·licita continuar gaudint de la 

bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar. 
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Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-4521, en el qual s’informa que el sol·licitant 

reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 

escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 

tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%  

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 

establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.  

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

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local.  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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

PRIMER.- Aprovar la bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa d’ingressos mínims i 

el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis Socials del 

Consell Comarcal. 

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

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

  

Expedient 1079/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per 
ingressos mínims. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA I RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1079/2017 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr.  amb DNI: …010J, de data 14 d’agost de 2017 i amb 

registre d’entrada número E-17-3090, en la qual sol·licita continuar gaudint de la 

bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar. 
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Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-4521, en el qual s’informa que el sol·licitant 

reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 

escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 

tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 100%  

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 

establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.  

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

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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

PRIMER.- Aprovar la bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa d’ingressos mínims i 

el 100% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis Socials del 

Consell Comarcal. 

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

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

  

Expedient 1273/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per 
ingressos mínims. 

Desfavorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA I 

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1273/2017 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: …274V, de data 27 de setembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-3536, en la qual sol·licita gaudir de la 

bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar. 
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Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-4521, en el qual s’informa que la sol·licitant 

NO reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 

escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua).   

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 la qual cosa,  

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

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de bonificació en la taxa d’aigua i en la taxa de 

recollida d’escombraries per no reunir els requisits establerts en les Ordenances Fiscals 

nº 13 (Taxa recollida escombraries) i nº 10 (taxa subministrament d’aigua).   

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

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

  

Expedient 1081/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per 
ingressos mínims. 

Desfavorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA I 

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1081/2017 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: …618C, de data 11 d’agost de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3058, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en 

les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar. 

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-4521, en el qual s’informa que la sol·licitant 
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NO reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 

escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua).   

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 la qual cosa,  

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

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de bonificació en la taxa d’aigua i en la taxa de 

recollida d’escombraries per no reunir els requisits establerts en les Ordenances Fiscals 

nº 13 (Taxa recollida escombraries) i nº 10 (taxa subministrament d’aigua).   

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

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

  

Expedient 1082/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per 
ingressos mínims. 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 

  

Expedient 1238/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per 
ingressos mínims. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA I RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1238/2017 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra.  amb DNI: …695F, de data 10 d’octubre de 2017 
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i amb registre d’entrada número E-17-3699, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació 

en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar. 

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-4521, en el qual s’informa que la sol·licitant 

reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 

escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 

tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%  

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 

establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.  

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

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local.  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.  

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

PRIMER.- Aprovar la bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa d’ingressos mínims i 

el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis Socials del 

Consell Comarcal.  

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

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

  

Expedient 1344/2017. Bonificació en les taxes per ingressos mínims. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA I RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1344/2017 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra.  amb DNI: …477A, de data 16 de novembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-4129, en la qual sol·licita gaudir de la 
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bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar. 

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-4521, en el qual s’informa que la sol·licitant 

reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 

escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 

tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%  

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 

establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.  

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

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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

PRIMER.- Aprovar la bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa d’ingressos mínims i 

el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis Socials del 

Consell Comarcal. 

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

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

  

Expedient 47/2018. Suspensió de l'execució de les actuacions 
administratives i tributàries de les al·legacions interposades contra 
l’IIVTNU. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS 
ADMINISTRATIVES I TRIBUTÀRIES DELS RECURSOS INTERPOSATS CONTRA  
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA. EXP.- 47/2018 
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 Atès a les al·legacions següents, pel que fa a la liquidació de l’IVTNU: 

- D.N.I nº ......049-E,  de data 16/10/2017,   amb nº d’expedient 1383/2017. 

- D.N.I nº ......676-M, de data 22/06/2017,  amb nº d’expedient   885/2017. 

- D.N.I nº ......241-P,  de data 22/06/2017, amb nº d’expedient   886/2017. 

- D.N.I nº ......526-P,  de data 20/06/2017, amb nº d’expedient   870/2017. 

- D.N.I nº ......415-F, de data 18/01/2018, amb nº d’expedient     51/2017 

- C.I.F nº .......163,  de data 08/06/2017,  amb nº d’expedient   815/2017, esta 
suspès per l’oficina de Base Gestió d’Ingressos Locals des del   6 de juliol de 2017 fins la 
resolució.  

  

Vist la informació presentada per l’oficina de Base Gestió d’ingressos Locals de 
Tarragona, al qual diu que la situació de legalitat de l'Impost sobre l'increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana, desprès de la Sentència del Tribunal Constitucional de 
data 11 de maig de 2017, que declara la nul·litat dels articles 104 i 107 del Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, impossibilita determinar els criteris per decidir si s'ajusta a la legalitat vigent o 
no. 

  

Per aquest motiu, s’entén que, en virtut del principi de prudència administrativa, 
l'ajuntament ha d'acordar, en aplicació de l'article 117 de la llei 39/2015, d' 1 d'octubre, 
de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, la suspensió 
de l'execució de les actuacions administratives i tributàries de les al·legacions 
interposades contra aquest tribut. 

No obstant els recurrents han realitzat el pagament de l’Impost  sobre l’increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana en les següents dates: 

  

- D.N.I nº ......049-E,   data 12/09/2016,  d’import 998,42 euros. 

- D.N.I nº ......676-M,  data 05/06/2017,  d’import 560,53 euros. 

- D.N.I nº ......241-P,  data 05/06/2017, d’import 560,53 euros. 

- D.N.I nº ......526-B,  data 19/06/2017, d’import 798,26 euros. 

- D.N.I nº ......415-F,  data 12/09/2016, d’import 998,42 euros 
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Resolc,  

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

  

PRIMER.- Declarar d’ofici suspesos els recursos indicats a la part resolutiva, segons 
l’article 117.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procedimiento administrativo Común 
de la Administraciones Públicas. 

SEGON.- Significar que la contestació als recurrents en aquest moment indeterminats 
sobre la norma aplicable podria causar perjudici al interès general i/o als interessats 
recurrents. 

No obstant, aquesta suspensió restarà exhaurida fins al moment en que tant jurídica com 
jurisdiccionalment resti aclarida la normativa aplicable. 

TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats i a Base Gestió d’Ingressos Locals. 

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

  

Expedient 673/2017. Sol·licitud llicència per la construcció de rasa per 
canalització de gas 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA PER LA CANALITZACIÓ DE GAS 
EXP.- 673/2017  

  

EMPLAÇAMENT:    Carrer Bisbe Sanahuja i Carrer Major 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  Sistema Viari 

  

En data 31 d’agost de 2016, i amb número de registre d’entrada E/16/3309 Gas Natural 
Catalunya  va presentar sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter 
de menor. 

  

En data 1 de setembre de 2016,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
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els preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 9 de setembre de 2016 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable i va 
fer una sèrie de requeriments a acomplir per poder continuar amb la tramitació. 

  

En data 9 de novembre de 2016, Gas Natural Catalunya presenta nova documentació 
que, de nou es considera insuficient.  

  

En data 23 de març de 2017, Gas Natural Catalunya, torna a presentar sol.licitud per 
l’obra, aportant tota la documentació de nou. 

  

En data 12 de desembre de 2017, el tècnic municipal considera que la documentació 
aportada compleix amb els paràmetres urbanístics i emet informe favorable. 

  

En data 23 de gener de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 

  

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 aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

  

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada 
i que fa referència a l’ identificació següent: 

  

 Identificació de les obres:   Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del 
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 Descripció de les obres:  Obertura de 192 ml de rasa per a canalització de 
gas i                                                               connexió de 3 ramals 

 Emplaçament de les obres: Bisbe Sanahuja 14-22 i Carrer Major 14 

 Referència Cadastral:  sistema viari 

 Promotor:   Gas Natural Distribución, SDG. S.A. 

 Identificació del redactor del projecte: no procedeix 

 Director d’execució material:       Josep Ollé Rovira 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: Si 

  

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions: 

  

-        Caldrà dipositar una fiança de 600 euros per garantir la correcta realització de 
l’obra i la gestió dels residus de construcció. 

  

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
quinze dies a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 

  

La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  

  

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 
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Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i 
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i 
amb l'audiència prèvia de la persona titular. 

  

QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària: 

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 173,95 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 209,95 € 

CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 9/2018. Sol·licitud llicència de gual per la Plaça de 
l’Ajuntament, 5 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA DE GUAL.- EXP. 9/2018 – O/18/001 

  

En data 28 de desembre de 2017, la Sra. DNI ...587-H va presentar sol·licitud de 
llicència de gual. 

En data 9 de gener de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

En data 9 de gener de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

En data 10 de gener de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 

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, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Atorgar la llicència de gual  sol.licitada per la Plaça de l’Ajuntament, 5 amb els 
següents advertiments: 

§  El nombre màxim de vehicles es inferior a 4. 

§  El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb la 
senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no sobrepassarà 
0,5m dels extrems de la porta. 

§  La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai 
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament. 

§  Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui 
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança. Per tant, aquesta llicència sols 
permet emprar pujadors que s’hauran de posar i retirar cada cop que entri o surti 
el cotxe. 

SEGON.- En aplicació de de les Ordenances Fiscals es realitzarà  la següent liquidació 
tributària: 

C O N C E P T E    TOTAL 

  

TAXA LLICENCIA  GUAL    70,50 € 

I M P O R T        T O T A L        A        I N G R E S S A R 70,50 € 

  

TERCER.- Es fa l’advertiment que la llicència  s’atorga salvant el dret de propietat i 
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sense perjudici de tercers. 

QUART.- Notificar el present acord als interessats.  

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

  

Expedient 16/2018. Sol·licitud llicència de gual pel carrer Sant Miquel, 44 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA DE GUAL.- EXP. 16/2018 – O/18/003 

  

En data 5 de gener de 2018, el Sr. DNI ...941-P va presentar sol·licitud de llicència de 
gual. 

En data 9 de gener de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

En data 9 de gener de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

En data 10 de gener de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 

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,  la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Atorgar la llicència de gual  sol.licitada pel carrer Sant Miquel, 44 amb els 
següents advertiments: 

§  El nombre màxim de vehicles es inferior a 4. 

§  El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb la 
senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no sobrepassarà 
0,5m dels extrems de la porta. 

§  La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai 
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament. 

§  Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui 
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança. Per tant, aquesta llicència sols 
permet emprar pujadors que s’hauran de posar i retirar cada cop que entri o surti 
el cotxe. 

§  Atenent ordenança fiscal núm. 15 de taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de via pública, i degut a l’amplada del carrer es fa 
necessari un contragual.  

SEGON.- En aplicació de de les Ordenances Fiscals es realitzarà  la següent liquidació 
tributària: 

  

C O N C E P T E    TOTAL 

  

TAXA LLICENCIA  GUAL    70,50 € 

I M P O R T        T O T A L        A        I N G R E S S A R 70,50 € 

  

TERCER.- Es fa l’advertiment que la llicència  s’atorga salvant el dret de propietat i 
sense perjudici de tercers. 

QUART.- Notificar el present acord als interessats.  

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

  

  

Expedient 54/2018. Sol·licitud de tall o ocupació de la via pública 

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

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL BAR LA FAMÍLIA PER TALLAR ELS 
CARRERS A LA PLAÇA 11 DE SETEMBRE PER CONCENTRACIÓ DE VEHICLES 
CLÀSSICS EL DIA 28 DE GENER DE 2018. - EXP. 54/2018 

Vista la sol·licitud de data 19 de gener de 2018 (RE 203) del Bar la Família, demanant  
permís per fer ús de la Plaça 11 de Setembre per motiu d’una concentració de vehicles 
clàssics el dia 28 de gener de 2018. 

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 23 de 
gener de 2018 on diu: 

“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

  

Vista la sol·licitud de data 19 de gener de 2018, amb registre d’entrada número 203, en 
la qual es demana permís per fer ús de la Plaça 11 de Setembre  per motiu d’una 
concentració de vehicles clàssics el dia 28 de gener de 2018 entre les 7:00h i les 15:00h. 
A demés demanen el tall del carrer de la Plaça 11 de Setembre. 

  

Per tot això, s’autoritza la cessió i ús de l’espai públic sol·licitat, el tall dels carrers de la 
Plaça 11 de Setembre, sempre i quan es compleixi amb els següents punts: 

  

-        Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés al recinte a altres 
usuaris i per tant hauran de compartir la zona amb la resta de usuaris. 

  

-        Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi 
l’accés al recinte. 

  

-        Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais utilitzats en optimes 
condicions per a poder ser utilitzat per altres usuaris, tenint especial cura de no 
deixar cap residu generat durant la celebració i fent ús correctament de papares i 
de la resta  d’elements urbans. 
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-        Seran a càrrec  dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte 
ocasionat als espais públics cedits durant la celebració. 

  

D’acord amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives cal complir amb 
els requisits sobre salubritat i seguretat que marquen la llei 11/2009 del 6 de juliol, de 
regulació  

  

administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

  

Els ajuntaments, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de facilitar que els 
espectacles públics i les activitats recreatives es duguin a terme adequadament. Amb 
aquesta finalitat, han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei. 

  

Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de regir 
el desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la seguretat i la 
qualitat dels establiments. 

 

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                                   

                  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament           

                         

A Banyeres en la data de la signatura” 

   

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22 
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord 
plenari de data 4 d’abril de 2017. 

Per tot això, 

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

PRIMER.- Estimar la sol·licitud i autoritzar la cessió i ús de l’espai públic sol·licitat, el tall 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

dels carrers de la Plaça 11 de Setembre, d’acord els condicionants de l’informe tècnic 
detallat en la part expositiva. 

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

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

  

Expedient 55/2018. Sol·licitud de tall o ocupació de la via pública 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ D’UNA ACTIVITAT 
INFANTIL QUE REALITZEN A BANYERES DEL PENEDÈS EL CLUB HARLEY 
DAVIDSON CATALUNYA DE 9:00H FINS LES 15:00H. - EXP. 55/2018 

Vista la sol·licitud realitzada pel Senyor amb D.N.I. número 008-D en data 16 de gener 
de 2018 (RE 159) demanant autorització per fer esdeveniment infantil a la Plaça de 
l’Ajuntament i l’ús de l’equipament del Local de la Cooperativa. 

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 23 de 
gener de 2018 on diu: 

  

“INFORME TÈCNIC 

  

Atès que el 25 de febrer de 2018 està prevista la celebració d’una activitat infantil que 
realitzen a Banyeres del Penedès el Club Harley Davidson Catalunya, amb una duració des 
de les 9:00h fins les 15:00h.  

  

Atès que per la realització d’aquest esdeveniment es sol·liciten l’ús de la Plaça de 
l’Ajuntament i l’ús de l’equipament municipal del Local de la Cooperativa. 

  

D’acord amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives cal complir amb una 
sèrie de requisits sobre salubritat i seguretat que marquen la llei 11/2009 del 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.  
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S’autoritza la utilització de l’espai públic i equipament municipal demanats, sempre i quan es 
compleixi amb els següents punts: 

  

- Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés a altres usuaris i per tant 
hauran de compartir la zona amb la resta de usuaris. 

  

- Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi l’accés 
peatonal. 

  

- Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais públics i els equipaments 
municipals utilitzats en optimes condicions per a poder ser utilitzat per altres usuaris, tenint 
especial cura de no deixar cap residu generat durant la celebració i fent ús correctament de 
papares i de la resta  d’elements. 

  

- Seran a càrrec  dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte 
ocasionat durant la celebració. 

  

Amb la realització d’aquesta activitat es pretén fomentar els següents aspectes: 

  

- Fomentar la participació ciutadana. 

- Aproximar aquest tipus d’esdeveniments al municipi. 

  

Els ajuntaments, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de facilitar que els 
espectacles públics i les activitats recreatives es duguin a terme adequadament. Amb 
aquesta finalitat, han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei. 

  

Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de regir el 
desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la seguretat i la qualitat 
dels establiments. 

  

Per tot això, les persones responsables dels establiments oberts al públic, dels espectacles 
públics i de les activitats recreatives han de garantir: 
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a)     La convivència pacífica i ordenada entre els espectadors, els participants, els usuaris 
i la resta de ciutadans. 

b)     La seguretat i la salut dels espectadors, els usuaris i el personal al servei dels 
establiments oberts al públic, dels espectacles públics o de les activitats recreatives, 
la prevenció dels riscos i la integritat dels béns públics i privats afectats, sens 
perjudici del que disposa la normativa de riscos laborals vigent.  

c)     La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental dels equipaments, els 
espectacles públics i les activitats recreatives. 

  

Normativa aplicable Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives: 

  

1. Les institucions, d’acord amb les competències que tenen atribuïdes, s’han de coordinar 
per a garantir la seguretat de les persones en els espectacles públics i les activitats 
recreatives que hagin estat autoritzats i s’hagin dut a terme en espais oberts al públic. 

  

2. Si el comportament dels espectadors o dels usuaris pot provocar problemes greus de 
seguretat i d’ordre públic i el personal de vigilància no pot afrontar la situació d’una manera 
adequada, ha de sol·licitar l’auxili dels cossos i forces de seguretat perquè adoptin les 
mesures pertinents 

  

Si es compleixen totes les prescripcions indicades en el present informe sobre seguretat i 
salubritat s’estarà complint amb els requisits que exigeix la normativa d’espectacles públics i 
activitats recreatives, llei 11/2009 del 9 de juliol. 

  

  

Pel que fa a la organització d’aquest esdeveniment, s’autoritza al Club Harley Davidson 
Catalunya a portar la logística, i realitzar el control, organització, gestió i publicitat 
necessàries, en el benentès que correrà al seu càrrec tot allò indicat en el present informe i 
que consistirà en: 

- ORGANITZACIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS PREVISTES. 

  

En tot moment, el Club Harley Davidson Catalunya serà el màxim organitzador de 
l’esdeveniment, i haurà d’estar en contacte i a plena disposició per aclarir tots els punts 
esmenats a fi de que la cooperació i la logística sigui eficient i l’adequada. 
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Pel que fa als serveis necessaris es realitzaran fent ús de les instal·lacions incloses a l’edifici 
municipal de la Cooperativa, situat a la Plaça de l’Ajuntament.  

  

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                                   

                  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                         Banyeres, a la data de la 
signatura” 

  

  

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

  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències delegades del Ple a favor de la Junta de Govern 
Local pel Ple de data 22 de juny de 2015, i atenent a les competències recuperades a 
favor del Ple arran del 4 d’abril de 2017.  

  

Per tot això, 

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

  

PRIMER.- Autoritzar la celebració de l’activitat infantil a la plaça de l’Ajuntament, el  
proper dia 25 de febrer de 2018 de les 9 a les 15h, així com l’ús del magatzem d’acord 
els condicionants de l’informe tècnic detallat en la part expositiva. 

  

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

  

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

  

Expedient 62/2018. Sol·licitud del Sr. amb D.N.I....739-S de dos taules pel 
27 de gener de 2018 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I....739-S DE DOS 
TAULES PEL DIA 27 DE GENER DE 2018. - EXP. 62/2018 

Vista la sol·licitud realitzada pel Senyor amb D.N.I. número...739-S en data 22 de gener 
de 2018 (RE 215) demanant dos taules pel dia 27 de gener de 2018. 

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 23 de 
gener de 2018 on diu: 

INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

Vista la sol·licitud de data 22 de gener de 2018, amb registre d’entrada número 215, en 
la qual es demana dos taules pel dia 27 de gener de 2018. 

  

Per tot això, s’autoritza la cessió i ús del material sol·licitat, sempre i quan es compleixi 
amb els següents punts: 

  

-         Al  tractar-se  de  material  de  l’Ajuntament  la  persona o entitat que  realitza  la 
 sol·licitud  serà  responsable del material i per tant del seu correcte ús durant la 
celebració.  

  

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

  

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

  

-        Un  cop  acabada  la  celebració  s’haurà  de  retornar el  material  en  perfectes 
condicions.  
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-        El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament l’hora i 
el dia en que s’instal·larà i retornarà el material, sempre en horari de dilluns a 
divendres de 9h a 14h. 

  

  

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                            

                         

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                                   

  

Banyeres, a la data de la signatura 

  

 

Atès que l’import de la garantia de cessió del material públic per a ús privat és de 40€ 
d’acord la publicació al BOP de Tarragona número 163 de data 15 de juliol de 2015. 

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22 
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord 
plenari de data 4 d’abril de 2017. 

Per tot això, 

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

PRIMER.- Estimar la sol·licitud i deixar dos taules el dia 27 de gener de 2018, d’acord els 
condicionants de l’informe tècnic detallat en la part expositiva. 

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

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

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

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

  

  

Expedient 68/2018. XXVIII Concentració de Harley Davidson a Banyeres 
del Penedès 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ACOLLIR LA XXVIII CONCENTRACIÓ INTERNACIONAL 
DE HARLEY DAVIDSON A BANYERES DEL PENEDÈSAP 

  

Atès que en data 16 de gener de 2018 amb registre d’entrada núm. 158, el Harley 
Davidson Club Catalunya sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès poder 
organitzar la XXVIII Concentració Internacional de Harley Davidson al nostre municipi, 
els dies 8, 9 i 10 de juny de 2018, i presenten el projecte de l’esmentat esdeveniment. 
Tenint en compte que el Club necessita poder comptar explícitament amb la disposició 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per tal de poder començar a organitzar 
l’esdeveniment. 

  

Atès que Banyeres del Penedès va acollir l’anterior edició, la qual va tenir un gran èxit de 
participació. 

  

Atès la memòria de la Regidora de Festes, regidoria encarregada de la coordinació de 
l’esdeveniment, que consta a l’expedient, i en la qual es considera que la Concentració 
Internacional de Harley Davidson és d’interès general, d’utilitat pública, fomenta la 
cohesió social, així com la participació ciutadana i promociona el nostre municipi a nivell 
nacional i internacional. 

  

Ateses 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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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015, les competències del Ple a favor de Junta de Govern Local aprovades 
per acord plenari de data 22 juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a 
favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de 2017. 

  

Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar acollir la XXVIII Concentració Harley Davidson a Banyeres del 
Penedès els dies 8, 9 i 10 de juny de 2018, organitzada per Harley Davidson Club 
Catalunya.   

  

SEGON.- Comunicar a Harley Davidson Club Catalunya que, amb antelació a 
l’esdeveniment, ha d’aportar còpia del rebut de l’assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi l’activitat. 

  

TERCER.- Incoar l’expedient corresponent on s’indiquin les contractacions necessàries, 
Informe d’Intervenció i Informe dels Serveis Tècnics, per tal de què restin inequívoques 
les obligacions de cadascuna de les parts. 

  

QUART.- Delegar a la Regidora de Festes de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, la 
Sra. Anna Jané Caralt, la coordinació de l’esdeveniment. 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord al Club Harley Davidson Club Catalunya. 

  

Expedient 67/2018. Contracte de Serveis d'assessorament urbanístic 

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

  

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT URBANÍSTIC. EXP.67/2018 

  

ANTECEDENTS 

  

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 ajuntaments 
de la comarca.  

  

Donat la impossibilitat d’ampliar l´horari d’assistència dels SSTT del Consell Comarcal i 
atès que existeixen necessitats urgents i inajornables que afecten al funcionament de 
serveis essencials com són urbanisme i que es van acumulant per falta de tècnics de 
l’àmbit de Serveis al Territori, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per tal d’agilitzar i 
dinamitzar aquest servei, proposa iniciar les actuacions necessàries i processos 
legalment establerts per a procedir a la contractació d’un servei d’assessorament 
urbanístic. 

El contracte definit, té la qualificació de contracte administratiu de serveis públics, 
d'acord amb allò que estableix 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. Es descriu 
en la categoria 12 de l’annex II del citat  TRLCSP, serveis d’arquitectura CPC 867, codi 
CPV de 71000000-8 a 71900000-7 (excepte 71550000-8) i 79994000-8, d’acord amb 
l’establert en el Reglament CE 213/2008 de la Comissió 28 de novembre 2007 i annex 2 
TRLCSP. 

L’Objecte del contracte serien tasques de col·laboració amb l’arquitecte/a funcionari/a i 
d’assessorament a la Corporació, des del punt de vista de planejament, gestió i llicències 
urbanístiques al municipi de Banyeres del Penedès. 

  

A  petició de l’Alcalde, també es podrà incloure la redacció d’instruments urbanístics de 
planejament, gestió i obra que resultin necessaris realitzar amb caràcter puntual. 
Aquests treballs tècnics puntuals i extraordinaris es podran realitzar, dins o fora de 
l’horari estipulat en el present contracte, en funció de les necessitats. 

  

Per a la realització d’aquestes funcions que sí que estan incloses en el present contracte 
és requisit previ estar en possessió de la titulació d’Arquitecte Superior. 
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Per altra banda, es podran encomanar tasques tècniques com per exemple: 

-       Tècnic designat per l’Alcalde en les meses de contractació 

-       Redacció i gestió  del reglament d’autoprotecció d’espectacles públics i 
activitats. 

-       Redacció i gestió d’un pla de seguretat d’edificis públics (llicència d’activitats). 

-       Redacció i gestió  d’un pla d’emergències de força major 

-       Redacció i gestió d’una ordenança  sobre comunicació prèvia i declaració 
responsable. 

-       Redacció de memòries sobre camins i subvencions 

-       Col·laboració en l’àmbit de la disciplina urbanística.   

-       Informe i estudi de costos dels serveis públics 

-       Control caducitat llicències 

  

No seria objecte del present contracte, la redacció, signatura, execució i seguiment 
d’informes i resta d’actes administratius referents a: Planejament, gestió, llicències i 
disciplina. Els actes d’inspecció urbanística i la funció d’instructora sancionadora resta 
reservada al/la arquitecte/a funcionari/a.  

L’horari que seria necessari per desenvolupar l’objecte esmentat seria de 9 a 15 hores 
dels dimarts a raó de 40 euros a la hora (sense IVA), preu de licitació, no essent 
necessària la localització de l’assessor a les dependències municipals, la qual cosa 
dependrà de les instruccions del Regidor d’Urbanisme i de l’Alcaldia. 

S’ha incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives que han de regir el 
contracte.  

  

FONAMENTS DE DRET 

  

La legislació aplicable és la següent:  

  

-          Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa. 

-          Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
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refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

-          Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (DL 3/2016). 

-          Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, d’acord amb la 
Disposició Addicional segona 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, i en virtut de la 
delegació conferida per l’Alcaldia, és la Junta de Govern local. 

Vist el Plec de condicions administratives particulars que ha de regir el present contracte. 
Annex I 

Vist el informe de secretaria intervenció de data 24 de gener de 2018, conforme hi ha 
suficient consignació pressupostaria per a fer front a la contractació de referència, 

  

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern local  adopció els següents acords: 

  

Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives (Annex I) que han de regir la 
contractació del servei d’assessorament urbanístic definit en la part expositiva per un 
import de  55.756,80 € (IVA inclòs) per un període de 4 anys i en seguiment de les 
anualitats indicades a la clàusula cinquena del plec. 

  

 Segon.- Designar als membres de la Mesa de Contractació: 

  

 Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de la Corporació, que actuarà com a President 
de la Mesa. 

 José Félix Velasco Martínez, Secretari i Vocal (Secretari Interventor Tresorer de 
la Corporació). 

 Rafael Rodríguez Rivas (Coordinador de Serveis Tècnics de la Corporació), 
Vocal 

 Joan Roig Soria, Regidor de Serveis, Vocal. 

 Lluis Inglada Jané, Regidor de Medi ambient, Vocal. 

 Un representant dels grups polítics municipals (amb veu però sense vot). 

  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació que 
estarà condicionada a l’aprovació definitiva dels plecs en seguiment del procediment 
obert. 

  

Quart.- Procedir a la publicació en el perfil del contractant de la pàgina web municipal 
(www.banyeresdelpenedes.cat) i en el  Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
durant un termini de 15 dies des de la data de publicació en el BOPT perquè els 
interessats puguin presentar les corresponents pliques per a optar a la licitació. 

  

Cinquè.- Autoritzar pel present any, la despesa per un import de 9.600€ ( i 2.016,00 € 
d’IVA). Donada la existència de consignació a la partida pressupostària 1510 227.06 del 
vigent pressupost i, sense prejudici de declarar en les bases d’execució del pressupost 
la present despesa com a plurianual. 

  

Sisè.- Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de 
contractació. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.banyeresdelpenedes.cat/
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Annex I 

  

MODEL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

SERVEI D’ASSESSORAMENT URBANÍSTIC 

  

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació 

  

L’Objecte del contracte són tasques de col·laboració amb l’arquitecte/a funcionari/a i 
d’assessorament a la Corporació, des del punt de vista de planejament, gestió i llicències 
urbanístiques al municipi de Banyeres del Penedès. 

A  petició de l’Alcalde, també es podrà incloure la redacció d’instruments urbanístics de 
planejament, gestió i obra que resultin necessaris realitzar amb caràcter puntual. Aquests 
treballs tècnics puntuals i extraordinaris es podran realitzar, dins o fora de l’horari 
estipulat en el present contracte, en funció de les necessitats. 

Per a la realització d’aquestes funcions que sí que estan incloses en el present contracte 
és requisit previ estar en possessió de la titulació d’Arquitecte Superior. 

Per altra banda, es podran encomanar tasques tècniques com per exemple: 

-       Tècnic designat per l’Alcalde en les meses de contractació 

-       Redacció i gestió  del reglament d’autoprotecció d’espectacles públics i 
activitats. 

-       Redacció i gestió d’un pla de seguretat d’edificis públics (llicència d’activitats). 

-       Redacció i gestió  d’un pla d’emergències de força major 

-       Redacció i gestió d’una ordenança  sobre comunicació prèvia i declaració 
responsable. 

-       Redacció de memòries sobre camins i subvencions 

-       Col·laboració en l’àmbit de la disciplina urbanística.   

-       Informe i estudi de costos dels serveis públics 

-       Control caducitat llicències 

No és objecte del present contracte, la redacció, signatura, execució i seguiment 
d’informes i resta d’actes administratius referents a: Planejament, gestió, llicències i 
disciplina. Els actes d’inspecció urbanística i la funció d’instructora sancionadora resta 
reservada al/la arquitecte/a funcionari/a.  

L’horari que seria necessari per desenvolupar l’objecte esmentat seria de 9 a 15 hores 
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dels dimarts a raó de 40 euros a la hora (sense IVA), preu de licitació, no essent 
necessària la localització de l’assessor a les dependències municipals, la qual cosa 
dependrà de les instruccions del Regidor d’Urbanisme i de l’Alcaldia. 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis públics, d'acord 
amb allò que estableix 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. Es descriu en la 
categoria 12 de l’annex II del citat  TRLCSP, serveis d’arquitectura CPC 867, codi CPV 
de 71000000-8 a 71900000-7 (excepte 71550000-8) i 79994000-8, d’acord amb 
l’establert en el Reglament CE 213/2008 de la Comissió 28 de novembre 2007 i annex 2 
TRLCSP. 

  

CLÀUSULA SEGONA. Necessitats, idoneïtat del contracte 

  

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

  

CLÀUSULA TERCERA. Procediment de Selecció i Adjudicació 

  

La forma d’adjudicació del contracte de servei d’assessorament urbanístic serà el 
procediment obert, en què tot licitador interessat podrà presentar una proposició, i 
quedarà exclosa tota negociació dels termes del contracte, d'acord amb l'article 157 a 
161 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 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 més avantatjosa 
s'atendrà a diversos aspectes directament vinculats a l'objecte del contracte, de 
conformitat amb l'article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i amb la clàusula novena 
d'aquest Plec. 

   

CLÀUSULA QUARTA. El Perfil de contractant 

  

Per assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat 
contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest 
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Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir segons les 
especificacions que es regulen en la pàgina web següent: banyeresdelpenedes.cat  

  

CLÀUSULA CINQUENA. Pressupost de licitació 

  

El pressupost base de licitació de la contractació, IVA exclòs, és de 46.080,00 € pels 
quatre 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’entendran incloses totes les despeses que 
es realitzin pel normal funcionament de l’objecte del contracte, com són les despeses 
generals, beneficis, transport, desplaçaments, dietes i per tant, no es podrà facturar al 
marge o 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 
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. 

L’IVA que correspon aplicar és el 21 %, no obstant, en cas de variació s’adaptarà al 
vigent en cada període de facturació. 

La despesa derivada de l’execució, es finançarà amb càrrec al pressupost de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i afectarà als pressupostos municipals de 2018 a 
2022, (excloses les 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.      

  

  

CLÀUSULA SISENA. Valor estimat i aplicacions pressupostàries 
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El valor estimat d'aquest contracte ascendeix a la quantia de 46.080,00 euros, al qual 
s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 9.676,80 euros, fet que suposa 
un total de 55.756,80 euros. 

En ser despesa plurianual, cal indicar les següents anualitats per a la seva inclusió a les 
Bases del Pressupost: 

  

Anualitats Preu (€) 21 % d’IVA 

Any 2018 (Inici març) 9.600,00 € 2.016,00 € 

Any 2019 11.520,00 € 2.419,20 € 

Any 2020 11.520,00 € 2.419,20 € 

Any 2021 11.520,00 € 2.419,20 € 

Any 2022 (fi febrer) 1.920,00 €    403,20 € 

TOTAL 46.080,00 € 9.676,80 € 

  

L' import s' abonarà amb càrrec a la aplicació pressupostària del vigent Pressupost 
Municipal; tot existint crèdit suficient en el present exercici, fins a 14.400 € de l'import 
aprovat per l'Ajuntament. 

La revisió de preus es farà d’acord amb el que s’estableixi en el I.P.C. català. 

La partida pressupostaria en la qual s’ha de imputar la despesa serà la 1510 2270.6 del 
vigent pressupost. 

  

  

CLÀUSULA SETENA. Durada del Contracte 

  

La durada del contracte de serveis serà de 4 anys  amb efectes des de l’aprovació de la 
Junta de Govern Local, el present contracte es podrà  prorrogar per un termini de 2 anys 
més. 
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CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar 

  

Podran presentar proposicions 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 solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

  

1. La capacitat d'obrar  s'acreditarà: 

  

La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant 
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en què constin 
les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el 
Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. En 
el cas de persones físiques caldrà presentar la declaració responsable sobre suficient 
capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica, així com la cobertura de l’assegurança 
professional corresponent i la de no estar incurs en cap de les prohibicions per contractar 
amb l’Administració (Art. 60 de la LCSP, RDL 3/2011, de 14 de novembre). 

Aquesta declaració inclourà la manifestació d'estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, 
sense perjudici que la justificació acreditativa d'aquest requisit s'hagi de presentar, abans 
de l'adjudicació definitiva, pel licitador a favor del qual se n'hagi d'efectuar. Es podrà 
realitzar: 

  

a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan 
aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per 
una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o 
organisme professional qualificat. 

  

b) Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta 
possibilitat estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà també substituir-se 
per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial. 

  

2. La solvència del licitador: 
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2.1 La solvència econòmica i financera del licitador podrà acreditar-se per un o 
diversos dels mitjans següents: 

  

a) Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si s'escau, justificant de l'existència 
d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals essent vàlida la efectuada 
per via col·legial. 

  

b) Declaració sobre el volum global de la facturació anual de l’últim exercici i, si s'escau, 
sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, 
referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o 
d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura en què es disposi de les referències 
d'aquest volum de negocis. 

  

2.2. En els contractes d'assessorament tècnic, la solvència tècnica i professional dels 
licitadors s'acreditarà per un o diversos dels mitjans següents: 

  

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que 
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o treballs 
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, 
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, l'autoritat competent comunicarà 
aquests certificats directament a l'òrgan de contractació. 

  

b) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de 
l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte. 

  

c) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que 
l'empresari podrà aplicar en executar el contracte. 

  

d) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per 
a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent. 
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CLÀUSULA NOVENA. Classificació del Contractista 

  

Atesa la quantia d'aquest contracte i de conformitat amb allò que preveu l'article 25.1 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, encara en vigor d'acord amb allò que 
estableix la Disposició Transitòria Quarta del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per 
contractar, al cas que ens ocupa, no serà requisit  que el licitador disposi de cap  
classificació.  

  

CLÀUSULA DESENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa 

  

Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament , en horari d'atenció al públic, dins del termini 
de, mínim quinze dies (15 dies) a comptar a partir del dia següent al de la publicació de 
l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de 
contractant de la pàgina web de la Corporació. 

  

Les ofertes 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. 

  

Quan les proposicions s'enviïn per correu, el licitador ha de justificar la data d'imposició 
de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de 
l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de 
l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom del licitador.  

  

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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Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més, els 
requisits establerts en la Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei de 
Contractes aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

  

Cada licitador no podrà presentar més d'una oferta. 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 
sol·licituds subscrites pel licitador. 

  

La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada pel licitador de les 
clàusules d'aquest Plec. 

  

Les ofertes per participar en la negociació es presentaran en dos sobres tancats, signats 
pel licitador i amb indicació del domicili als efectes de notificacions, en què hi constarà la 
denominació del sobre i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació del servei 
d’assessorament urbanístic». La denominació dels sobres és la següent: 

  

— Sobre «A»: Documentació Administrativa. Annex 1 

— Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma 
Automàtica. Annex 2 

En aquest procediment no es tindrà en compte la documentació  ponderable mitjançant 
un judici de valor 

Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades, 
d'acord amb la Legislació en vigor. 

 A dins de cada sobre, s'inclouran els documents que es detallen a l’annex I i a l’Annex II 
així com una relació numerada dels mateixos. 

  

A)Documentació administrativa 

  

1. Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les 
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració. Aquesta 
declaració inclourà la manifestació d'estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions 
vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa d'aquest requisit s'hagi de 
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presentar, abans de l'adjudicació definitiva, per l'empresari a favor del qual se 
n'hagi d'efectuar. Annex 1 

2. Correu electrònic: Una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions. 

  

3. Fur: Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de 
sotmetre’s a al jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per 
a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del 
contracte amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui 
correspondre al licitador. 

  

B)Proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica.  

  

L’oferta econòmica se subscriurà d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 2, 

degudament signada per l’execució del contracte. 

  

L’acreditació dels paràmetres de puntuació consistirà en certificats de contractació i/o 

declaracions jurades amb els annexos corresponents.  

Tota aquesta documentació es presentarà degudament enquadernada i ordenada amb 

separadors que facilitin la seva recerca, i anirà precedida d’un índex sistemàtic, signat 

pel licitador/a, en el qual hauran de quedar relacionats tots els documents que la 

integren. 

  

Els licitadors només podran presentar una proposta. L’incompliment d’aquest principi 

donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi presentat. 

  

  

CLÀUSULA DESENA. Criteris d’adjudicació 

  

I.-  A la millor proposta econòmica se li atorgarà 7 punts seguint la regla de tres invertida. 
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II.- Experiència com a arquitecte superior contractat per administracions locals, 1 punt 
per any fins a un màxim de 8 punts. 

  

III.- Coneixement del territori de Banyeres del Penedès, per cada projecte tècnic 
urbanístic i d’obra realitzat dins del territori de Banyeres del Penedès, 1 punt per projecte 
fins a un màxim de 10 punts. 

  

CLÀUSULA ONZENA. 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: 

  

 Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de la Corporació, que actuarà com a President 
de la Mesa. 

 José Félix Velasco Martínez, Secretari i Vocal (Secretari Interventor Tresorer de 
la Corporació). 

 Rafael Rodríguez Rivas (Coordinador de Serveis Tècnics de la Corporació), 
Vocal 

 Joan Roig Soria, Regidor de Serveis, Vocal. 

 Lluis Inglada Jané, Regidor de Medi ambient, Vocal. 

 Un representant dels grups polítics municipals (amb veu però sense vot). 
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CLÀUSULA DOTZENA. 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 prerrogatives següents: 

  

a) Interpretació del contracte. 

  

b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment. 

  

c) Modificació del contracte per raons d'interès públic. 

  

d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes. 

  

En tot cas es concedirà audiència al contractista, tot seguint els tràmits que preveu 
l'article 211 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

  

  

CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de Proposicions  

  

La Mesa de Contractació es constituirà i es reunirà el desè dia hàbil després de la 
finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 13 hores, es procedirà a 
l'obertura dels Sobres «A» i es qualificarà la documentació administrativa continguda en 
aquests.  

  

La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies 
perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la 
documentació presentada. 
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Posteriorment, es procedirà mitjançant un acte de naturalesa pública a l'obertura i 
examen del sobre «B», que conté la proposició econòmica i la documentació 
quantificable de forma automàtica.  

  

Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els informes 
tècnics que consideri convenients, per a la valoració d'aquestes d'acord amb els criteris i 
les ponderacions establertes en aquest Plec. 

  

CLÀUSULA CATORZENA. Requeriment de Documentació  

   

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa 
perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en què rebi el 
requeriment, presenti la documentació justificativa, el compliment dels requisits previs a 
què fa referència l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 
així com d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa 
l'acreditació d'allò, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 

  

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència 
exigits per contractar amb l'Administració serà el de la finalització del termini de 
presentació de les proposicions. 

Els Requisits previs de l’article 146 es poden acreditar per via de declaració responsable. 

  

CLÀUSULA QUINZENA. Garantia Definitiva  

  

Se suprimeix la garantia definitiva per la tipologia del contracte i la suficient cobertura 
d’assegurances al respecte. 

  

CLÀUSULA SETZENA. Ofertes amb Valors Anormals o Desproporcionats 
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El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels 
paràmetres següents: 

S’estableix  la proposta econòmica com a baixa temerària aquella que superi el 15% del 
preu de licitació que és de  40 €/hora. 

  

CLÀUSULA DISSETENA. Adjudicació del Contracte 

  

L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i 
que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals. 

  

Seguidament es requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa perquè 
en el termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el 
requeriment, presenti la següent documentació: 

  

Originals o còpies que tinguin caràcter d’autèntiques, d'acord amb la legislació vigent, 
dels següents documents acreditatius: 

  

1. Índex.- Una relació de tots els documents que es presentin. 

  

2. Personalitat Jurídica i capacitat d’obrar.- La capacitat d'obrar de l’empresari 
s'acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas, 
inscrites degudament en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible 
d'acord a la legislació mercantil que li sigui aplicable. 

  

S’haurà d’acreditar que l’objecte social o l’activitat econòmica té relació directa 
amb l’objecte del contracte, d’acord amb els estatuts o regles fundacionals. 

  

3. Capacitat per a contractar.- Declaració responsable del licitador de no incórrer 
en cap de les prohibicions per contractar recollides a l’art.. 60 TRLCSP, que 
comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries, de les quotes a la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents. 
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Aquesta declaració s’haurà de presentar d’acord amb l’annex 1 d’aquest Plec, 
mitjançant el qual el licitador autoritza a L’Ajuntament a sol·licitar a l’Agència 
Tributària de l’Administració de l’Estat i a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social certificats d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i d’estar 
donat d’alta en el corresponent epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 

  

4. Representació.- La persona que comparegui en nom d’altri haurà de presentar a 
l’efecte un poder bastant. Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà 
de figurar inscrit al Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a acte concret 
no és necessària la inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb l'art. 94.1.5 
del Reglament del Registre Mercantil. S’haurà de presentar original o fotocòpia 
compulsada del DNI del representant legal. 

  

5. Solvència.- Caldrà incloure els documents que justifiquin els requisits de 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional establerta a la 
clàusula vuitena.  

  

  

En cas de no presentar la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes 
que estableix l’article 151 TRLCSP i s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta. 
En aquest cas, es demanarà la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes. 

  

No es pot declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui 
admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec. L’adjudicació ha de ser 
motivada, s’ha de notificar als candidats i licitadors i, simultàniament, s’ha de publicar en 
el perfil del contractant. 

  

Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins 
dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.  

   

L'adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà 
simultàniament en el perfil de contractant.  

  

La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al licitador 
exclòs o al candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió 
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d'adjudicació. En particular expressarà els extrems següents: 

  

      En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per 
les quals s'ha desestimat la seva candidatura.  

  

      Respecte els licitadors exclosos del procediment d'adjudicació, també en forma 
resumida, les raons per les quals no s'ha admès la seva oferta.  

  

      En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la 
proposició de l'adjudicatari determinants per seleccionar l'oferta d'aquest amb 
preferència a la de la resta dels licitadors les ofertes dels quals hagin estat 
admeses.  

  

      En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en què cal 
procedir a la seva formalització.  

  

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la 
seva recepció per part del destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu 
electrònic a l'adreça que els licitadors o candidats van designar en presentar les seves 
proposicions, en els termes establerts en l'article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d'Accés Electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. Això no obstant, el termini per 
considerar inadmesa la notificació, amb els efectes que preveu l'article 59.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, serà de cinc dies. 

  

  

CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del Contracte 

  

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà en els quinze dies 
hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l'adjudicació; aquest 
document constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

  

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, i seran a 
càrrec seu les despeses corresponents. 
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CLÀUSULA DINOUENA. Drets I Obligacions de l'Adjudicatari 

  

El contracte s'ha d'executar amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els 
plecs, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista 
l'òrgan de contractació.  

  

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de 
les prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin 
per a l'Administració o per a tercers de les seves omissions, errors, mètodes inadequats 
o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 

  

A més són obligacions específiques del contractista les següents: 

  

— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans 
personals o materials suficients per a això (article 64.2 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre). 

  

— Despeses exigibles al contractista. Són a càrrec del contractista, les despeses i 
impostos de l'anunci o anuncis d'adjudicació fins al límit màxim de/d' [determinar] euros 
de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que resultin d'aplicació, 
segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. 

  

— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en 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, per als supòsits de subcontractació. 

  

  

CLÀUSULA VINTENA. Obligació de l’adjudicatari en relació amb la protecció de 
dades de caràcter personal 
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L’empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, molt especialment, allò 
que preceptuen els seus art. 12 (accés a dades per compte de tercers) i 10 (secret 

professional). Igualment està obligada a l’aplicació de les disposicions que figuren al 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (Reial Decret 1720/2007, 
de 21 de desembre). 

  

L'empresa adjudicatària, el seu personal i col·laboradors externs guardaran secret 
professional sobre les dades, informacions, documents i assumptes als quals tinguin 
accés o coneguin en aplicació del contracte. No es faran públiques ni seran 
comunicades a tercers excepte en els casos estrictament necessaris per al compliment 
de les obligacions contractuals. L'obligació de secret subsistirà un cop finalitzat 
l’encàrrec. No guardarà còpia de les dades ni de la documentació de suport resultant de 
l'execució de l’encàrrec un cop aquest hagi finalitzat. Ho lliurarà al Consell Comarcal o 
ho destruirà segons aquest acordi.  

  

CLÀUSULA VINT-I-UENA. Execució del Contracte 

  

El contracte s'executarà amb subjecció a allò establert en aquest plec de condicions i en 
el Plec de Prescripcions Tècniques, i d'acord amb les instruccions que l'òrgan de 
contractació donarà al contractista per a la seva interpretació. 

  

  

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Modificació del Contracte 

  

Cal tenir en compte que de conformitat amb l'article 105 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, sense perjudici dels supòsits previstos en aquesta normativa per als casos de 
successió en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i pròrroga 
del termini d'execució, els contractes del sector públic només podran modificar-se 
quan així s'hagi previst en els plecs de condicions o en l'anunci de licitació, o en els 
casos i amb els límits establerts en l'article 107 del mateix text legal. 

  

En la resta de supòsits, si fos necessari que la prestació s'executés de forma diferent a la 
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pactada, inicialment es procedirà a la resolució del contracte en vigor i a la celebració 
d'un altre sota les condicions pertinents.  

  

Així, la normativa de contractació ens permet modificar els contractes del sector públic: 

  

1.    Sempre que en els plecs o en l'anunci de licitació s'hagi advertit expressament 
aquesta possibilitat i s'hagin detallat de forma clara, precisa i inequívoca les condicions 
en què aquesta es podrà utilitzar, així com l'abast i els límits de les modificacions que es 
poden acordar amb indicació expressa del percentatge del preu del contracte al que com 
a màxim puguin afectar, i el procediment a seguir. 

  

2.    Si no s'ha previst en els plecs o en l'anunci de licitació, només es podran 
efectuar modificacions quan es justifiqui la concurrència d'alguna de les circumstàncies 
següents: 

  

      Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que 
pretenen cobrir-se mitjançant el contracte degut a errors o omissions soferts en la 
redacció del projecte o de les especificacions tècniques.  

  

      Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes 
objectives que determinen la manca d'idoneïtat, consistents en circumstàncies de 
tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o similars, manifestades amb 
posterioritat a l'adjudicació del contracte i que no siguin previsibles amb 
anterioritat aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica 
professional en l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions 
tècniques.  

  

      Força major o cas fortuït que facin impossible la realització de la prestació en 
els termes inicialment definits.  

  

      Conveniència d'incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin 
notòriament, sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d'acord amb l'estat 
de la tècnica, s'hagi produït amb posterioritat a l'adjudicació del contracte.  

  

      Necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, 
urbanístiques, de seguretat o d'accessibilitat aprovades amb posterioritat a 
l'adjudicació del contracte.  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

  

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Factures 

  

De conformitat amb la disposició addicional trenta-tresena del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, el contractista té obligació de presentar la factura que hagi 
expedit pels serveis prestats davant del registro administratiu corresponent als efectes 
de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació 
d’aquesta. 

 
 
A la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial Decret 
1619/2012, de 30 de novembre, que aprova el Reglament que regula les obligacions de 
facturació, els extrems següents previstos en l’apartat segon de la disposició addicional 
trenta-tresena, així com en la normativa sobre facturació electrònica: 

 
Publicació al BOPT núm. 77 de 2/04/2015 

  

Codis DIR3 Directori Comú d’Unitats i Oficines Ajuntament 

Oficina comptable:          LO1430206 

Òrgan gestor:                  LO1430206 

Unitat tramitadora:           LO1430206 

  

Bústia lliurament factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1207 

 
Cal tenir en compte que, d’acord amb l'apartat quart de l'article 216 del text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a 
la meritació d'interessos, el contractista ha d’haver complert l'obligació de presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent, dins del termini i en la forma 
escaient, en el termini de trenta dies des de la data de la prestació del servei. 

  

CLÀUSULA VINT- I-QUATRENA. Penalitats per Incompliment 

  

— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, incorri en demora respecte 
del compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1207
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resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. 

  

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per resoldre'l o acordar la continuïtat de 
l'execució amb imposició de noves penalitats.  

  

— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, incompleixi l'execució parcial 
de les prestacions definides en el contracte[28], l'Administració podrà optar, 
indistintament, per resoldre'l o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment. 

  

  

CLÀUSULA VINT- I-CINQUENA. Resolució del Contracte 

  

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i 
en els fixats en els articles 223 i 237 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i s'acordarà per 
l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del contractista. 

  

  

CLÀUSULA VINT- I-SISENA. Règim Jurídic del Contracte 

  

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i 
extinció es regirà per allò que estableixi aquest Plec, i en tot el 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 i estigui 
vigent després de l'entrada en vigor del Reial Decret 817/2009; 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 

https://gestiona-06.espublico.com/dossier.6?x=SpDqq32blxIJvWFsQ773wQ#_ftn19
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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. 

  

  

Banyeres del Penedès, 25 de gener  2018. 

  

  

 Alcalde,        

Amadeu Benach i Miquel. 
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INDEX DELS ANNEXOS 

  

 Annex 1. Model de declaració responsable indicant que es compleixen les 
condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració 

  

 Annex 2. Model de proposta econòmica 

  

 Annex 3. Model d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació. 
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ANNEX 1 

  

SOBRE «A»  

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

   

Declaració Responsable del/la licitador/a indicativa del compliment de les condicions 
establertes legalment per contractar amb l'Administració. 

  

Es presentarà conforme als models següents: 

  

“Model per a persones jurídiques 

  

Declaració responsable de no trobar-se comprès en cap de les circumstàncies que 
impedeixen contractar amb l’administració pública establertes en l’article 60 del 
TRLCSP i autorització a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per a la sol·licitud 
de certificats 

  

En/Na ................................................................................., amb DNI ..........................., en 
representació de .................................................................................., NIF 
................................................................, domiciliada a ........................................... 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE 
L’EMPRESA/ENTITAT...................................................................................................... 

  

1. Té plena capacitat jurídica i d’obrar. 

2. No es troba compresa en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar 
amb l’Administració pública determinades en l’article 60 del TRLCSP.   

3. Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries. 

4. Està al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat 

Social.  

  

Així mateix, en representació de l’esmentada empresa/entitat, AUTORITZO a 
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l’Ajuntament de Banyeres del Penedès: 

  

1. A sol·licitar a l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat el certificat conforme 
està al corrent d’obligacions tributàries. 

2. A sol·licitar a l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat el certificat conforme 
està donada d’alta en el corresponent epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 

3.A sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat conforme està al 
corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 

  

  

........................., ..... de ........................ de 2018 

  

Signatura: ________________» 

  

  

  

“Model per a persones físiques 

  

Declaració responsable de no trobar-se comprès en cap de les circumstàncies que 
impedeixen contractar amb l’administració pública establertes en l’article 60 del 
TRLCSP i autorització a l’ajuntament de Banyeres del Penedès per a la sol·licitud 
de certificats 

  

  

  

En/Na................................................................................., amb DNI ..........................., 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE : 

  

1. Tinc plena capacitat jurídica i d’obrar. 

2. No em trobo comprès en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb 
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l’Administració pública determinades en l’article 60 del TRLCSP. 

3. Estic al corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries. 

4. Estic al corrent en el compliment de les meves obligacions amb la Seguretat Social. 

  

Així mateix, AUTORITZO a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès: 

  

1. A sol·licitar a l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat el certificat conforme 
estic al corrent d’obligacions tributàries. 

2. A sol·licitar a l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat el certificat conforme 
estic donat/da d’alta en el corresponent epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 

3. A sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat conforme estic al 
corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 

  

  

........................., ..... de ........................ de 2018 

  

  

  

  

  

Signatura: ________________» 
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ANNEX 2 

  

SOBRE «B»  

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÀTICA.  

  

a) Proposició econòmica. 

  

Es presentarà conforme al model següent: 

  

“Model de proposta econòmica d’actuacions i millores 

  

El/la Sr./a ..................................................................................................., major d’edat, 
amb DNI..........................................................i domicili social a 
.........................................................................................,que actuo en representació 
de.............................................................................,amb CIF.......................................... 

  

MANIFESTO: 

Que d’acord amb els requisits i les condicions que s’exigeixen per adjudicar, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària el contracte de servei d’assessorament 
urbanístic  i de conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars que han 
de regir aquesta licitació i en la representació que acredito em comprometo a assumir el 
compliment del contracte pel preu següent: 

  

Preu total sense IVA: ........................................................................................euros/any 

  

Partida independent corresponent al 21% d’IVA: ............................................ euros/any 

  

TOTAL DEL PREU DEL CONTRACTE : ........................................................ euros/any 
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I PROPOSO LES SEGÜENTS ACTUACIONS I MILLORES: 

  

  

  

  

  

  

........................., ..... de ........................ de 2018 

  

  

Signatura: ________________» 
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ANNEX 3 

  

Model d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació 

  

El/la Sr./a ..................................................................................................., major d’edat, 
amb DNI.................................................. i domicili social a 
......................................................................................,que actuo en representació 
de............................................................................................,amb CIF ........................... 

  

  

  

DECLARO: 

  

Que, en concordança amb l’establert a la disposició addicional 15a del TRLCSP i en 
aquest plec de clàusules particulars, accepto com a mitjà vàlid perquè l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès efectuï les comunicacions en els actes de tràmit d’aquesta 
contractació (comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del 
procediment d’adjudicació), i sens perjudici de les notificacions que corresponguin 
d’acord amb el que estableixin les disposicions legals vigents a través de: 

  

Adreça postal: 

Telèfon: 

Fax: 

Correu electrònic: 

  

  

  

  

........................., ..... de ........................ de 2018 

(signatura del/la licitador/a) 

  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

  

Expedient 43/2018. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel 
personal laboral de l’Ajuntament durant els mesos de desembre 2017 i 
gener 2018 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

   PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR SI S’ESCAU ELS SERVEIS I TREBALLS EXTRAORDINARIS EFECTUATS 
PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT EL MES DE DESEMBRE 
DE 2017 i GENER DE 2018.- Exp. 43/2018 

  

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes de desembre de 2017 i gener 2018 i de conformitat amb 
l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

Vist l’informe d’intervenció de data 23 de gener de 2018, emès per el secretari 
interventor tresorer. 

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

  

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

  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
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 
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atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

  

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

  

PRIMER.- Atorgar  les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal 
laboral de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes de gener 2018, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent d’aquest Ajuntament, que 
existeix partida a nivell de vinculació jurídica, per afrontar les següents despeses que es 
detallen a continuació: 

  

Treballador / a Període Gratificació 

DNI:...374B Desembre i Gener 665,71 

DNI:...653D Desembre i Gener 343,52 

DNI:...805V Desembre i Gener 287,40 

DNI:...147B Desembre 143,70 

DNI:...058A Desembre i Gener 1.086,83 

  

  

  

SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris  esmentats en la nòmina del 
corrent mes de gener 2018. 

  

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

  

Expedient 66/2018. Devolució rebut memòria mes gener a la Sra. amb 
DNI:..232B 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 
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APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DEL REBUT DE MEMÒRIA DEL MES 
GENER DE LA SRA AMB DNI:...232B.- EXP.-66/2018 

  

Vist que en data  19 de gener de 2048, va tenir entrada en aquesta Corporació la 
sol·licitud de la Sra. amb DNI:..232B amb registre d’entrada número 201, en el qual es 
comunica que es dona de baixa del curs de memòria i per tant sol·licita la devolució del 
rebut corresponent del mes de gener. 

  

Atès que s’ha comprovat que es va realitzar l’ingrès de 15,00 € en concepte del rebut del 
mes de gener del curs de memòria. 

  

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 la devolució dels 15,00 € en concepte del rebut del mes de gener del 
curs de memòria 

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  

  

TERCER.- Notificar el present acord a la Sra amb DNI: ...232B. 

  

QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 
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Expedient 69/2018. Aprovació Nòmines mes gener 2018 

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 GENER Exp. 69/2018 

  

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 gener, 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: 

  

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

  

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.  

  

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. 

  

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 
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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 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 la despesa corresponent a les nòmines del mes de gener del 
personal funcionari, laboral, joves en pràctiques 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: 61.245,86 € 

Total Cost Seguretat Social: 15.340,04 € 
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Quotes Obreres: 2.999,14 € 

Total líquid a percebre pel personal funcionari, laboral, càrrecs electes: 36.924,41 € 

  

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

  

  

Expedient 1575/2017. Aprovació de factures 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

  

RATIFICAR SI S’ESCAU EL DECRET D’ALCALDIA 2018-0004 APROVACIÓ DE 
FACTURES EXP. 1575/2017 

  

  

Atès, que en data 19 de gener de 2018, es va dictar el decret d’alcaldia 2018-0004, que a 
continuació es transcriu en la seva literalitat: 

  

“En data 29 de desembre de 2017, aquesta Alcaldia va dictar el Decret 0154/2017, 
d’aprovació de factures, a ratificar per la propera Junta de Govern Local. 

  

Atès que hi figuren al registre factures corresponents a treballs i/o subministraments 
realitzats durant l’any 2017, que es detallen seguidament, però que no es van poder 
incloure en aquella resolució de data 29 de desembre de 2017 per falta de temps material 
per tramitar l’aprovació de la factura. 

  

Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT/17/1716 Pedro Perea Expósito 620,00 
Construcció tarima de fusta 
contenidors 

FACT/17/1728 Serralleria de la Parte, S.L 3781,25 

Col·locació 12 ancoratges 
per les xarxes del Camp 
Futbol 
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FACT/17/1729 Associació Essència de Gospel 500,00 Concert Sant Esteve 

FACT/17/1730 Endesa Energia, S.A 615,30 
Electricitat 22/11/17-
22/12/17 agua dipòsit nou 

FACT/17/1731 SyG, S.A 581,60 
Material manteniment 
brigada 

FACT/17/1732 
Productos Pinturas Tarragona 
2000, S.L 81,37 Pintura brigada 

FACT/17/1733 
Butlleti Oficial de la Província de 
Tarragona 72,00 

Societat Esteve Química 
promou Projecte 
Urbanització del sector 
PPU-7 crta del Vendrell 

FACT/17/1734 Josepa Jane Figueres 96,92 Banc d'aliments 

FACT/17/1735 Excavacions Xavi, S.C.P 672,37 

Treballs de reparació Camp 
Futbol i reparació fuita 
aigua 

FACT/17/1736 Incatur, S.L 91,84 
Material reparacions 
brigada 

FACT/17/1737 Eva Gonzalez Asensio 259,09 

Conta contes "Contes que 
fan bullir el calder de la iaia 
Maria" 

FACT/17/1738 Cespa, S.A 876,50 Tala d'un pi a la torre guaita 

FACT/17/1739 Cia Passabarret, S.L 1815,00 

Espectacle "Tandarica 
Circus" al carrer el 27 de 
desembre de 2017 

FACT/17/1740 Neosalus Solutions, S.L 1832,06 Manteniment desfibril·lador 

FACT/17/1741 Pedro Perea Expósito 895,40 

Construcció de tarima de 
fusta pels contenidors de 
brossa en la carretera del 
Camí de l'Arboç 

FACT/17/1742 CESPA SA 251,68 
Retirar restes vegetals 
planta compostatge 

FACT/17/1743 CESPA SA 594,00 

Servei recollida contenidors 
mercat diumenge mes 
desembre 

FACT/17/1745 Endesa Energia, S.A 613,99 
Electricitat 13-11-2017 a 
19-12-2017 Urb Pinatellada 

FACT/17/1746 Gas Natural Servicios SDG, S.A 748,49 
Instal·lació ledplus escola 
publica mes desembre 

  

  

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

  

FACT-2017-1731, FACT-2017-1732, FACT-2017-1735, FACT-2017-1736, FACT-2017-
1738, FACT-2017-1742, FACT-2017-1743 

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,  

  

RESOLC: 

  

PRIMER.- Aprovar les factures detallades a la part antecedent, per un import total de 
14.998,86 €, a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost de 
l’any 2017.  

  

SEGON.- Procedir a la seva comptabilització en la fase comptable corresponent, i amb 
efecte retroactiu a data 29 de desembre de 2017, i procedir posteriorment al pagament 
efectiu. 

  

TERCER.- Ratificar el present  decret per la propera Junta de Govern Local. 

  

QUART.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.” 

  

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER: Ratificar  el decret d’alcaldia número 2018-0004, de data19 de gener de 2018, 
referent a l’aprovació de factures. 

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

 

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

 

Expedient 72/2018. Conveni programa "Pla d'acció per la millora i 
dinamització dels polígons d'activitat econòmica al Baix Penedès" 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

       PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER L’EXECUCIÓ DEL 
PROGRAMA PLA D’ACCIÓ PER LA MILLORA I DINAMITZACIÓ DELS POLÍGONS 
D’ACTIVITAT ECONÒMICA AL BAIX PENEDÈS, CONVOCATÒRIA 2017.- EXP. 
72/2018 

  

L’Ajuntament de banyeres del Penedès es va adherir al setembre de 2017 al protocol del 
Consell Comarcal del Baix Penedès relatiu a la realització d’un pla d’acció de millora i 
dinamització dels polígons industrials. El Consell Comarcal va sol·licitar subvenció al 
SOC del programa “ Pla d’acció per la millora i dinamització dels polígons d’activitat 
econòmica a la comarca del Baix Penedès“ dins la convocatòria de subvencions per al 
Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (Resolució 
TSF/1322/2017, de 25 de maig, de convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de 
subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local). El SOC va 
resoldre l’atorgament d’una subvenció per import de 16.552,80€ per a l’execució del 
projecte denominat “Pla d’acció per la millora i dinamització dels polígons d’activitat 
econòmica al Baix Penedès”, amb un cost elegible de 20.691€. 
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En aquest projecte l’entitat sol·licitant i representant davant el SOC és el Consell 
Comarcal del Baix Penedès, però hi col·laboraran els 14 ajuntaments de la comarca. Així 
doncs, es proposa a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès la signatura d’un conveni de 
col·laboració interadministrativa per a l’execució del programa. 

  

  

El conveni que se sotmet a aprovació té naturalesa administrativa i no té caràcter 
contractual. El seu àmbit d’actuació és només el que permeten les bases de la 
convocatòria 2017 d’aquest programa i tindrà la vigència fins al final del mateix, el 31 de 
desembre de 2018 i s’estima que la quota individualitzada de cada ajuntament tindrà un 
import màxim de 300 euros. 

  

  

Vist el conveni interadministratiu per a l’execució del Programa Treball i Formació 
convocatòria 2017 redactat per el Consell Comarcal Baix Penedès, que a continuació 
ens transcriu: 

  

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
“PLA D’ACCIÓ PER LA MILLORA I DINAMITZACIÓ DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA AL BAIX PENEDÈS”, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
PROGRAMA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA PLANIFICACIÓ 
ESTRATÈGICA 2017 QUE PROMOU EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. 

    

El Vendrell (Baix Penedès), 17 de gener  de 2018 

  

REUNITS  

  

La Sra. Eva Maria Serramià i Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, 
amb seu a la plaça del Centre, 5, 43700 Vendrell. 

  

El Sr. Joaquim Nin i Borredà, alcalde de l'Ajuntament d’Albinyana, amb seu al carrer 
Major, 1 , 43716  Albinyana. 
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El Sr. Joan Sans i Freixas, alcalde de l'Ajuntament de l'Arboç, amb seu al carrer Major, 
26 , 43720  L'Arboç. 

  

El Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb 
seu a plaça de l'Ajuntament, 6 , 43711  Banyeres del Penedès. 

  

El Sr. Fèlix Sans i Mañé, alcalde de l'Ajuntament de Bellvei, amb seu a plaça de 
l'Esglèsia, s/n , 43719  Bellvei. 

  

La Sra. Agnès Ferré i Cañellas, alcaldessa de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, 
amb seu al carrer Major, 21 , 43717  La Bisbal del Penedès. 

  

El Sr. David Godall i Sanromà, alcalde de l'Ajuntament de Bonastre, amb seu a la Plaça  
Major, 1 , 43884  Bonastre. 

  

El Sr. Ramon Ferré i Solé, alcalde de l'Ajuntament de Calafell, amb seu a plaça 
Catalunya, 1 , 43820 Calafell. 

  

La Sra. Montserrat Carreras i Garcia, alcaldessa de l'Ajuntament de Cunit, amb seu a 
carrer Major, 12 , 43881  Cunit. 

  

El Sr. Jordi Marlès i Ribas, alcalde de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, amb seu a 
Rambla Marinada, 27 , 43712  Llorenç del Penedès. 

  

La Sra. Núria Manchado Llorens, alcaldessa de l’Ajuntament de Masllorenç, amb seu al 
carrer de la Bena, 25, 43718 Masllorenç. 

  

La Sra. Immaculada Costa i Ramon, alcaldessa de l'Ajuntament del Montmell, amb seu 
al carrer Major, 12  , 43718  El Montmell. 

  

El Sr. Magí Pallarès i Morgades, alcalde de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, 
amb seu a la plaça d’en Joan Roig, 2, 43713 de Santa Jaume dels Domenys. 
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La Sra. Cristina Carreras i Haro, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Oliva , amb seu al 
carrer Josep M. Jané, 13  , 43710  Santa Oliva. 

  

El Sr. Martí Carnicer i Vidal, alcalde de l'Ajuntament del Vendrell, amb seu a plaça Vella, 
1 , 43700  El Vendrell. 

  

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN 

  

Les persones a dalt enumerades representen legalment els respectius ens locals i 
signen aquest protocol en execució dels respectius acords corporatius adoptats per 
l'òrgan competent. 

  

  

EXPOSEN 

  

Primer.  El Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, ha obert 
convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions 
destinades als Programes de suport al desenvolupament local ( DOGC 
núm. 7388, de 12.6.2017). 

  

Segon.  Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre 
  EMO/258/2014, de 5 d'agost, modificada per l’Ordre EMO/287/2014, de 
25 de setembre (DOGC núm. 6717, de 30.9.2014). 

  

Tercer. Els programes subvencionables al 2017 són: 1) Programa de suport i 
acompanyament a la planificació estratègica 2) Programa d’agents 
d’ocupació i desenvolupament local (AODL) 3) Programa de suport als 
territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte 
Treball a les 7 comarques  

  

Quart. Que en data 13 de setembre de 2017 el Consell d’Alcaldes ha aprovat per 
unanimitat l’Acord estratègic per al desenvolupament i l’ocupació del 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

Baix Penedès. 

Aquest Acord té la voluntat de treballar conjuntament pel 

desenvolupament econòmic i l’ocupació del Baix Penedès, tot definint 

conjuntament una estratègia d’actuació i desenvolupant accions 

conjuntes en la matèria, i tenint en compte la singularitat que cada 

municipi o grups de municipis presenten. Aquest Acord també contempla 

la voluntat de posar en marxa alguns dels projectes que el Pla Estratègic 

albira con a necessaris així com els sistemes de governança i gestió que 

facilitin la implementació del conjunt de mesures que finalment s’aprovin. 

 Durant el 2016, el Consell Comarcal del Baix Penedès, en col·laboració 

amb els Ajuntaments del Vendrell, Calafell, Cunit, l’Arboç, i amb el suport 

de la resta de municipis, ha desenvolupat una Diagnosi 

socioeconòmica i territorial del Baix Penedès.  

Durant 2017, coordinat pel Consell Comarcal, s’ha desenvolupant el Pla 

Estratègic de Desenvolupament i Ocupació del Baix Penedès i entre 

les línies de treball del document es creu necessari pels propers anys 

incrementar l’activitat empresarial a la comarca i els llocs de treball que 

genera (línia estratègica 1), i també la millora  i posada en valor de 

polígons industrials de la comarca (sublínia 1.2). Amb la voluntat d’iniciar 

actuacions seguint les indicacions del Pla Estratègic s’inicien programes 

d’actuació per a impulsar un Pla de millora dels polígons d’activitat 

econòmica de la comarca del Baix Penedès.  

Cinquè. Que en data 13 de setembre de 2017 tots els alcaldes de la comarca han 

signat un protocol de col·laboració pel desenvolupament d’un “Pla d’acció 

per la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix 

Penedès” en el marc dels programes de desenvolupament local que 

promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, i amb vigència fins a la 

signatura d’aquest conveni. 

  

Sisè.  El Consell Comarcal del Baix Penedès, acompanyat pels ajuntaments signants 
de l’Acord  i amb el suport d'associacions empresarials amb implantació 
al territori i empreses consolidades dels diferents sectors econòmics de la 
comarca, convenen la necessitat d'iniciar aquest 2017 un “Pla d’acció per 
la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix 
Penedès”. 

  

 En data 20 de novembre de 2017 s’ha rebut la resolució favorable del SOC 
essent l’import inicial definitiu del projecte de  20.691 euros, i una 
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subvenció de 16.552’80 euros. 

  

Setè.  El Pla d’acció és un document que concreta les actuacions que es duran a terme 
agrupades en programes i projectes, relacionats tots ells amb l’estratègia 
territorial d’àmbit comarcal, identificar els actors que els han de portar a 
terme i han d’anar acompanyats d’un calendari o cronograma d’execució, 
indicadors que permetin mesurar i avaluar la consecució d’objectius 
específics, una avaluació del seu cost d’implementació i de les fonts de 
finançament previstes. 

  

Vuitè. Competències locals en matèria de foment de l'ocupació. L'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya (LO 6/2006, 19 de juliol) estableix en el seu article 84 les 
competències locals. Diu en el paràgraf 2. “Els governs locals de 
Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries 
següents, en els termes que determinin les lleis” (lletra i) ... foment de 
l'ocupació”. 

  

 Llei estatal 56/2003, de 16, de desembre, d'ocupació, aclareix el marc 
competencial referent a la política d’ocupació i recull de manera directa 
una menció al món local. Seguint les recomanacions de l’Estratègia 
Europea d'Ocupació (establerta l'any 1997, revisada el 2002; l'actual 
Estratègia de Creixement Europa 2020), es preveu una major atenció a la 
dimensió local per ajustar la política d’ocupació a les necessitats reals del 
territori. La Llei especifica que els serveis públics de les comunitats 
autònomes (de conformitat amb la Constitució, els estatuts d’autonomia i 
la Llei reguladora de les bases de règim local) hauran d’establir els 
mecanismes de col·laboració oportuns que incentivin la participació de 
les corporacions locals en l’execució de les polítiques actives d'ocupació. 

  

 Anterior a la Llei estatal és la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema 
d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya. En el seu 
article 2, dins dels principis rectors, estableix els principis de 
subsidiarietat i de participació. En el seu article 17 sobre instruments 
estratègics diu “4. Per a facilitar l’encaix en el territori, la coordinació i la 
integració de les actuacions ocupacionals establertes pel Pla de 
desenvolupament de polítiques actives d’ocupació, el Departament de 
Treball ha de donar suport a la subscripció de pactes territorials per 
l’ocupació entre l’Administració local i els agents socials”. Finalment, l'art. 
21 sobre mesures de foment de l'ocupació diu: “En el marc de les 
mesures de foment de l’ocupació, s’han de dur a terme actuacions 
destinades a persones en situació d’atur consistents a facilitar 
contractacions laborals que els permetin iniciar, incrementar o adequar 
l’experiència laboral i la formació en el lloc de treball, i també qualsevol 
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altre tipus d’ajut i de mesures de foment de l’ocupació, inclòs el suport a 
les iniciatives que fomentin el desenvolupament de projectes 
empresarials o hi ajudin, i les iniciatives locals que possibilitin la millora 
de l’ocupabilitat dels demandants d’ocupació i que n’incrementin les 
oportunitats d’accés a l’ocupació.” 

  

 Per tant, l’Administració local, a Catalunya, és competent per realitzar actuacions 
en matèria d’ocupació. En especial, a partir de la nova interpretació que 
fa la sentència del Tribunal Constitucional STC 41/2016, respecte l'article 
25.2,    sobre l'expressió “ en todo caso “ . Així, doncs, la interpretació a 
fer respecte l'article 25.2 és que els municipis exerciran competències 
pròpies, en els termes que puguin establir les Lleis sectorials estatals i 
autonòmiques, havent-se efectuat una redefinició de l'àmbit material per 
LRSAL.  

  

 La nova Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el seu article 14, diu el 
següent: “ Les entitats que integren el sistema d'ocupació de Catalunya 
són: a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, les 
administracions locals, i també les organitzacions empresarials i 
sindicals més representatives de Catalunya. “ 

  

Novè. El Consell Comarcal i els ajuntaments signants estableixen la següent 
organització: 

  

Entitat beneficiària:   Consell Comarcal del Baix Penedès.  

Promotors:    tots els ajuntaments de la comarca del Baix Penedès 

 Col·laboradors: empreses de la comarca i associacions empresarials amb 
representació al Baix Penedès que donen suport al projecte. 

  

 A tall expositiu i sense perjudici de la regulació establerta a la part dispositiva del 
conveni, els diferents nivells de participació estan relacionats amb les 
obligacions assumides.  

  

 Els ajuntaments promotors assumeixen el diferencial entre el cost del projecte i la 
subvenció del SOC, essent la diferència l’import de 4.138’20 €, d’acord 
amb la sol·licitud presentada al SOC. Després de l’adjudicació del 
projecte es realitzarà l’aprovació de la quota a cada Ajuntament. 
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 El Consell Comarcal del Baix Penedès ha assumit la presentació de la sol·licitud, 
i assumeix com a entitat beneficiària davant el SOC la tramitació 
administrativa, la responsabilitat econòmica i comptable i la seva 
justificació davant el SOC, la contractació dels treballs i el seu arxiu 
administratiu. 

   

 Es tindrà en compte la metodologia establerta a l’acord estratègic, en què es 
troben definits els tres nivells jeràrquics: institucional, directiu i de grup 
tècnic. 

  

  

Desè. Aquest conveni  interadministratiu de col·laboració segueix les formalitats 
establertes als articles 47 i ss de la Llei 40/215 d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic i articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 

  

  

Onzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa, en la mesura que està executant 
competències locals i respon al principi de col·laboració entre 
administracions i al compliment d’obligacions legals específiques i queda 
fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic.   

  

PACTES 

  

PRIMER. Objecte del conveni 

  

Aquest conveni té per objecte establir el marc col·laboracions en el projecte ”  “Pla 
d’acció per la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix Penedès” 
en el marc dels programes de desenvolupament local que promou el Servei d’Ocupació 
de Catalunya  en la convocatòria per a l’any 2017. 
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SEGON. Compromisos de l’entitat beneficiària davant el SOC  

  

El Consell Comarcal del Baix Penedès, a la vista de la convocatòria per a l'any 2017 per 
a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al Desenvolupament 
Local (Convocatòria DOGC núm. 7388, de 12.6.2017  i Bases reguladores  (DOGC. 
núm. Núm. 6717 - 30.09.2014), es compromet a: 

  

 Complir les obligacions generals de les entitats beneficiàries de les subvencions 
establertes a l'Ordre (Base 4): 

  

a)    Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho 
davant del Servei d’Ocupació de Catalunya en la forma i terminis que 
s’estableixen a la base 18 d’aquesta Ordre. 

b)    Formalitzar el corresponent encàrrec de gestió. 

c)    Justificar davant l’òrgan concedent, el compliment dels requisits i les 
condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció, 
mitjançant els justificants de les despeses o l’activitat que ha de cobrir 
l’import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un 
percentatge del cost de l’activitat o la inversió, el cost total corresponent, 
sense perjudici d’altres mitjans de comprovació que s’hagin establert en les 
bases reguladores. 

d)    Atès el cofinançament per part del Fons Social Europeu, conservar els 
documents justificatius relacionats amb les despeses i amb les auditories 
corresponents a l’actuació cofinançada, mentre puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i de control per la Comissió Europea i el Tribunal 
de Comptes, durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre 
següent a la presentació dels comptes on s’han inclòs aquestes despeses. El 
SOC informarà a les entitats beneficiàries de la data d’inici d’aquest període. 
Els documents s’han de conservar en forma d’original, còpia compulsada de 
l’original i en versió electrònica. 

e)    Proposar a l’òrgan competent qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa 
vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la 
finalitat. Qualsevol canvi s’ha de notificar prèviament i per escrit a l’òrgan 
instructor, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si 
no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits 
i condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que 
no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de 
la subvenció. 

f)     Informar de les incidències relatives a les actuacions subvencionades. 
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g)    Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al SOC, i a 
les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de 
Comptes o altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, 
aportant tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

h)    Comunicar a l’òrgan concedent de la subvenció altres subvencions 
sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes 
administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que 
recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altre 
alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se’n puguin 
avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tant aviat 
com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als 
fons percebuts. 

i)      Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les 
facultats de comprovació i control. 

j)      Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la 
subvenció en els termes que s’indiquin en la corresponent resolució. 

k)    Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota 
aquella inversió o material escrit producte de l’actuació subvencionada. 

l)      Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que 
permeti verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats objecte 
d’aquesta subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els 
documents acreditatius de les despeses derivades de la realització 
d’aquestes activitats. 

m)   Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a 
cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que 
permeti verificar el registre comptable d’aquestes despeses i, si escau, el 
cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu. 

n)    Informar les persones destinatàries de l’actuació que aquesta ha estat 
cofinançada en un 50 % pel Fons Social Europeu en el marc d’un Programa 
operatiu de l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació de l’FSE, per al 
període 2014-2020. 

o)    Acceptar la seva inclusió en la llista d’entitats beneficiàries que es publicarà, 
per mitjans electrònics o per altres mitjans, i inclourà les operacions i les 
quantitats dels fons públics assignades. 

p)    Informar dels indicadors de realització i de resultats corresponents a 
l’actuació cofinançada  en la forma que estableixi l’òrgan competent. 

q)    Les entitats beneficiàries, contractistes i altres tercers relacionats amb 
l’objecte dels projectes subvencionats, han de col·laborar i facilitar tota la 
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documentació que els sigui requerida durant l’exercici de les funcions de 
control i verificació de l’administració. 

r)     Participar, si s’escau, en aquelles activitats de perfeccionament tècnic que 
estableixi el SOC. 

  

TERCER. Compromisos de les entitats promotores del projecte 

  

Són entitats promotores els 14 ajuntaments de la comarca del Baix Penedès, i els seus 
compromisos són: 

  

  

 Fer-se càrrec de la quota que s’estableixi una vegada es conegui el cost definitiu 
del projecte, i per diferència amb la subvenció, la quantitat no subvencionada.  

 Col·laborar i donar informació sobre els polígons d’activitat econòmica, si per part 
de la direcció tècnica es sol·licita. 

  

  

QUART. Compromisos dels col·laboradors 

  

Són col·laboradors, aquelles associacions empresarials amb presència al Baix Penedès, 
i empreses que, individualment, han fet arribar el seu suport al Consell Comarcal del 
Baix Penedès per a la realització d'aquest projecte, i estan disposats a col·laborar-hi. 

  

Els efectes jurídics de l'adhesió es limiten a donar suport institucional del projecte davant 
del SOC. 

  

  

CINQUÈ. Sistema de gestió i de control del projecte 

  

a)    Organització: 
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D’acord amb el que s’estableix a l’Acord estratègic per al desenvolupament i 
ocupació del Baix Penedès, aprovat pel Consell d’Alcaldes del Baix Penedès en 
sessió 9/2017, de 13 de setembre, l’estructura orgànica que regirà l’execució de 
projectes a partir de la signatura de l’Acord serà la següent: 

  

                a) Nivell Institucional (NI): Consell d’alcaldes del Baix Penedès 
                  

          b) Equip Directiu (ED): Format per set persones: el/la director/a de 
l’oficina del SOC del Baix Penedès i una persona designada, respectivament, 
pel Consell Comarcal del Baix Penedès, per l’Ajuntament de l’Arboç, per 
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, per l’Ajuntament de Calafell, per 
l’Ajuntament de Cunit i per l’Ajuntament del Vendrell. Seran els encarregats de 
vetllar per l’acompliment de l’acord, donant les directrius al Grup de Treball i 
alhora generant un retroalimentació constant sobre l’evolució del projecte al 
Nivell Institucional. 
            

          c) Grup de Treball (GT): Format pels tècnics dels ens participants 
s’encarregarà de desenvolupar el Projecte.  

  

b)    Càlcul de la quota als ajuntaments promotors del projecte 

En el pressupost 2018 de cada ajuntament promotor (un total de catorze) existirà 
crèdit adequat i suficient per assumir en igual quota cadascun d’ells, l’import que 
se’n derivi de l’aplicació de la següent fórmula per al repartiment: 

    Quota Aj. Promotor =  ( cost total projecte IVA inclòs  -  subvenció SOC ) / 14 

Una vegada el Consell Comarcal del Baix Penedès hagi efectuat la contractació 
de la direcció tècnica del projecte, s’aprovarà la quota a cada ajuntament i se li 
comunicarà l’import i calendari per a la seva liquidació.  

S’estima que la quota individualitzada  tindrà un import màxim de 300 euros per 
cada ajuntament. Tots els ajuntaments de la comarca assumiran la mateixa 
quota. 

  

c)    Sistema de presa de decisions 

S’afavorirà el consens com a procediment en el procés d’adopció de decisions i, 
en aquest sentit es realitzaran tots els esforços que siguin necessaris per a 
l’assoliment d’aquest consens. 

Quan no sigui possible arribar a un consens total, les decisions s’adoptaran per 
majoria qualificada. Es considera majoria qualificada aquella que rebi el suport de 
2/3 dels components. En decisions on la urgència sigui alta i el consens sigui 
difícil d’assolir, també s’haurà d’adoptar el sistema de majoria qualificada. 
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En casos en què no fos possible ni el consens ni la majoria qualificada, es 
recorreria a fórmules de majoria simple i en els casos extrems al vot de qualitat 
de la presidència. En tot cas, i en darrer terme, el Consell d’Alcaldes, si cal,  pot 
establir tipologies de decisió que només puguin ser adoptades per un 
procediment determinat.  

  

d)    Procediment de modificació de l’acord 

  

Si durant l’execució del projecte, el seguiment, els controls de qualitat o les 
avaluacions parcials demostren dificultats en el desenvolupament d’aquest,  a 
proposta de qualsevol de les entitats, podrà proposar la convocatòria urgent del 
nivell organitzatiu que correspongui per acordar les modificacions que s’estimin 
oportunes a fi de reprendre la bona marxa del projecte. 

La decisió de modificar l’Acord de Constitució del projecte es prendrà per 
consens.. 

  

  

SISÈ. Responsabilitat 

  

Si de la realització de les activitats programades en aquest Projecte se'n derivés 
responsabilitat patrimonial per a les administracions participants s'entén que aquesta 
serà solidària, tal com preveu l'art. 33 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre . 

  

  

SETÈ. Vigència 

  

La vigència del conveni serà fins 31 de desembre de 2018 i, en tot cas, quan finalitzin les 
accions administratives i de justificació del projecte davant el SOC. 

  

  

VUITÈ.  Arbitratge i jurisdicció  

En cas que sorgeixin dificultats en l’execució del conveni motivades per diferents criteris 
d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en sessió formal, davant una 
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Comissió Arbitratge integrada pels alcaldes i alcaldesses membres de la Permanent del 
Consell d’Alcaldes, la consellera comarcal delegada de Foment de l’Ocupació i Empresa 
i un vicepresident del Consell, que farà les funcions de president de la Comissió. Si 
l’Ajuntament afectat tingués un representant en la Comissió així constituïda, aquest serà 
substituït per un altre alcalde o conseller comarcal nomenat per la Presidència. Aquesta 
Comissió elevarà un informe a l’Alcaldia del Vendrell, a la Presidència del Consell i a les 
Alcaldies dels ajuntaments interessats, tots els quals es comprometen a tenir en compte 
l’informe a l’hora de fixar la posició de les corporacions respectives en la controvèrsia.  

Les parts procuraran responsablement que llurs divergències no afectin la regularitat de 
prestació del servei objecte del conveni, ni perjudiquin els usuaris. En cap cas, basant-se 
en una divergència d’interpretació, una part pot considerar-se habilitada per incomplir o 
ajornar les seves obligacions.  

Cas que persistís la divergència, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats 
contenciosos administratius de Tarragona.  

  

ANNEXOS.  S’annexa 1 document:   Resolució del SOC expedient PE-32/17. 

  

En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data i lloc anteriorment 
esmentats. 

  

  

 

Consell Comarcal del Baix Penedès                                        Ajuntament d’Albinyana 

Sra. Eva M. Serramià i Rofes, presidenta                               Sr. Joaquim Nin i Borredà, 
alcalde 

  

  

  

Ajuntament de l'Arboç 

Sr. Joan Sans i Freixas, alcalde 

  

  

  

Ajuntament de  Banyeres del Penedès 

Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde 
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Ajuntament de Bellvei 

Sr. Fèlix Sans i Mañé, alcalde 

  

Ajuntament de la Bisbal del Penedès 

Sra. Agnès Ferré i Cañellas, alcaldessa 

  

  

 

Ajuntament de Calafell 

Sr. Ramon Ferré i Solé, alcalde 

  

  

  

 Ajuntament de Cunit 

Sra. Montserrat Carreras i Garcia, 
alcaldessa 

  

  

  

 Ajuntament de Llorenç del Penedès 

Sr. Jordi Marlès i Ribas, alcalde  

  

  

  

 Ajuntament del Montmell 

Sra. Immaculada Costa i Ramon, 
alcaldessa 

  

  

  

Ajuntament de Santa Oliva 

Sra. Cristina Carreras i Haro, alcaldessa 

  

  

  

 Ajuntament del Vendrell 

Sr. Martí Carnicer i Vidal, alcalde 

  

  

  

Ajuntament de Bonastre   Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys 

Sr. David Godall i Sanromà             Sr. Magí Pallarès i Morgades 
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 Ajuntament de Masllorenç 

Sra. Núria Manchado i Llorens 

  

   

DILIGÈNCIA.- Salvador Ester Casals, secretari del Consell Comarcal del Baix Penedès, 
dóna fe de l'existència d'aquest conveni interadministratiu, així com de l'autenticitat de 
les signatures que hi consten. 

  

EL SECRETARI ACTAL. 

El Vendrell (Baix Penedès),  ___ “ 

  

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

     

PRIMER.- Aprovar el conveni interadministratiu per a l’execució del programa Pla d’acció 
per la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica a la comarca del Baix 
Penedès“ dins la convocatòria de subvencions per al Programa de suport i 
acompanyament a la planificació estratègica (Resolució TSF/1322/2017), de 25 de maig, 
de convocatòria per a l’any 2017 . 

  

SEGON.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Banyeres i el Consell Comarcal Baix Penedès amb vigència fins el 31 de desembre de 
2018 i una estimació de la quota individualitzada per a cada ajuntament de 300 euros 
com a import màxim. 

  

TERCER.- Facultar a l’alcalde a signar el conveni digitalment i enviar via EACAT al 
Consell Comarcal Baix Penedès. 

  

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

  

Expedient 73/2018. Conveni col·laboració pel programa "Treball i 
formació" convocatòria 2017 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

       PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2017  .- EXP. 73/2018 

  

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar en data 12 de setembre de 2017 el 
Protocol de col·laboració pel desenvolupament d’un programa d’innovació en l’ocupació 
en el marc dels programes innovadors i experimentals que promou el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). El Consell Comarcal del Baix Penedès va sol·licitar subvenció al 
SOC del programa “Treball i Formació” dins la convocatòria de subvencions per a l’any 
2017 (Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre, de convocatòria per a l’any 2017 per a 
la concessió de subvencions destinades al Programa  Treball i Formació). El SOC va 
resoldre l’atorgament d’una subvenció per import de 441.505,60 €, per a l’execució del 
projecte. 

  

El conveni que es proposa aprovar preveu una vigència fins el 31 de gener de 2019 i la 
seva aprovació comporta per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès assumir despeses 
que no formen part de les despeses elegibles i que, per tant, no estan subvencionades.  

  

Vist el conveni interadministratiu per a l’execució del Programa Treball i Formació 
convocatòria 2017 redactat per el Consell Comarcal Baix Penedès, que a continuació ens 
transcriu: 

  

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2017 

  

El Vendrell (Baix Penedès),    31 de gener de 2018 

  

REUNITS 

  

La Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

amb seu a la plaça del Centre, 5, 43700 El Vendrell. 

El senyor Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, 
amb seu a la Plaça Ajuntament, 6, 43711 Banyeres del Penedès. 

  

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN 

  

Les persones a dalt enumerades representen legalment els respectius ens locals i signen 
aquest conveni en execució dels respectius acords corporatius adoptats per l’òrgan 
competent. 

  

EXPOSEN 

  

Primer. El Departament de Treball, Afers socials i Famílies ha publicat al DOGC la 
resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al 
programa de Treball i formació (TREFO), regulada per l’Ordre 
TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i 
Formació. 

  

Segon. El Consell Comarcal del Baix Penedès és una entitat beneficiària definida així a 
l’apartat a) de l’article 2 e la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre, i 
a l’apartat a) de la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de 
novembre, i compleix amb els requisits de l’article 3 de la Resolució 
TSF/2162/2017, d’1 de setembre i de la base 4 de l’annex 1 de l’Ordre 
TSF/296/2016, de 2 de novembre. 

  

Tercer. Atesa la condició  d’entitat beneficiària, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha 
presentat sol·licitud  al SOC de subvenció dintre el termini establert, en 
data 5 d’octubre de 2017 per un import global de 441.505’60 €. 

  

Quart. En data 24 de novembre de 2017 el Servei d’Ocupació de Catalunya comunica al 
Consell Comarcal del Baix Penedès la resolució favorable de la sol·licitud 
d’acord amb el projecte i import presentat a la sol·licitud en data 5 
d’octubre de 2017. 
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Cinquè. A la Junta de Govern 14/2017 de data 20 de desembre de 2017 es prenen 
els següents acords: acceptar la subvenció i comunicar-ho al SOC; 
adherir-se a l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur 
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del 
programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya; comunicar els acords als ajuntaments d’Albinyana, l’Arboç, 
Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Cunit, 
Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys i 
Santa Oliva. 

  

Sisè. Aquest programa es realitzarà als següents municipis de la comarca del Baix 
Penedès: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del 
Penedès, Bonastre, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, 
Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva. 

  

Setè. D’acord amb la resolució del SOC, el nombre de persones a contractar és el 
següent::     

· Línia A: Treball i formació adreçat a persones en atur no perceptores de 
prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys. 

16 contractes durada 6 mesos. Expedient: 2017-PANP-6-SPOO-0078 

5 contractes durada 12   mesos. Expedient: 2017-PANP-12-SPOO-0078 

  

· Línia B: Treball i formació adreçat a persones en atur beneficiàries de la 
Renda Mínima d’Inserció. 

  

6 contractes durada 6 mesos. Expedient: 2017-PRMI-6-SPOO-0078 

2 contractes durada 12   mesos. Expedient: 2017-PRMI-12-SPOO-0078 

· Línia C: Treball i formació adreçat a dones en situació d’atur 

3 contractes durada 12   mesos. Expedient: 2017-DONA-12-SPOO-0078 

· Línia D:Coordinació i suport tècnic. 

1 contracte durada 12   mesos. Expedient: 2017-COOR-12-SPOO-0078 

  

El total de contractacions del programa és de 33 persones. 
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Vuitè. Els 32 treballadors contractats es repartiran en 2 projectes que són els següents: 

a)    Campanya informativa de sensibilització pel foment de la recollida 

selectiva al Baix Penedès: 

amb 27 informadors  repartits als 12 municipis d’acció del programa. 

  

b)    Millora de pistes forestals i xarxa d’hidrants del Baix Penedès: 

amb 5 peons forestals amb actuacions als 12 municipis d’acció del 
programa. 

  .  

Novè. D’acord amb les bases reguladores (base 6.1) de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de 
novembre, el mòdul econòmic equivalent a la realització d’un contracte de 
treball per a les accions d’experiència laboral són:  

· base 6.1.a) un mòdul de 9.380 € per cadascun dels contractes de treballs 
de 6 mesos a jornada completa  

· base 6.1.b) un mòdul de 18.760 € per els contractes de treball de 12 
mesos a jornada completa. 

  

Desè. Segons l’article 15 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal, aprovat en 
sessió de Ple 1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 i BOPT 84/1994) 
exerceix competències delegades per la Generalitat en matèria de 
promoció econòmica i dinamització ocupacional. 

  

Onzè. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
enumera entre les formes de cooperació interadministratives el conveni. 
En el mateix sentit, l’article 150 del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, que es desenvolupa reglamentàriament en els 
articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 juny. Finalment,  els 
convenis i el seu procediment està regulat als articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

Dotzè.  Aquest conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de col·laboració 
entre administracions i al compliment d’obligacions legals específiques i 
queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. 
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PACTES 

  

PRIMER. Objectius del conveni 

 Coordinar les actuacions entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i amb la resta d’ajuntaments que 
participen en aquest projecte, amb l’objectiu de dur a bon terme el projecte 
presentat pel Consell Comarcal del Baix Penedès dins la convocatòria 
2017 Treball i formació.  

  Acordar les relacions econòmiques interadministratives d’aquest 
programa, amb la voluntat de fer-ne viable la seva execució. 

 Les 2 actuacions que es realitzaran i objectius, són els següents: 

-       Campanya informativa de sensibilització pel foment de la recollida 

selectiva al Baix Penedès:  millorar els nivells de reciclatge dels grans 

productors, augmentar la separació en origen i reduir-ne el 

percentatge d’impropis, fomentar l’ús de les deixalleries mòbils fixes i 

de contenidors per residus especials, fer difusió del funcionament dels 

sistemes de recollida de voluminosos, poda, i altres. 

  

-       Millora de pistes forestals i xarxa d’hidrants del Baix Penedès: fer 

efectiu i segur el trànsit de recursos d’extinció a les pistes forestals 

comarcals estratègiques, neteja i manteniment de l’accés i perímetre 

de les basses d’aigua contra incendi, esclarissar massa vegetal, 

reforçar les franges de protecció de baix combustible en perímetres 

urbanitzats, revisió xarxa d’hidrants de la comarca. 

  

SEGON. Coordinació del projecte 

 El Consell Comarcal del Baix Penedès com a ens sol·licitant, serà l’encarregat de 
coordinar el projecte. Amb aquesta finalitat es contractarà un tècnic 
coordinador amb una durada de 12 mesos (línia D).  El coordinador/a es 
reunirà amb el/s responsable/s tècnic/s que designi l’Ajuntament i vetllaran 
pel bon funcionament del projecte. 

  

TERCER. Àmbit laboral dels contractes de les línies A, B i C del projecte. 

 Els treballadors seran contractats pel Consell Comarcal del Baix Penedès abans 
del 31 de gener de 2018. 

 A les persones contractades en aquest programa els serà d’aplicació les següent 
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condicions laborals, d’acord amb el conveni col·lectiu i acords de 
condicions de treball del personal laboral i funcionaris del Consell 
Comarcal del Baix Penedès vigent: 

1)    Vacances: d’acord amb el conveni vigent, els treballadors tenen dret a 

gaudir d’unes vacances retribuïdes de 22 dies hàbils durant l’any 

natural, o contracte de 12 mesos.. En el cas dels contractes de 6 

mesos, correspondran 11 dies per aquest concepte. Caldrà fer el 

càlcul o prorrateig corresponent, en els contractes de durada diferent. 

  

Els treballadors hauran de sol·licitar les vacances al Consell Comarcal 
del Baix Penedès d’acord amb el model existent.  

  

2)    Assumptes propis: 6 dies, en el cas de contractes de 12 mesos, i 3 

dies en el cas de contractes de 6 mesos. 

  

3)    Festius: per motius funcionals, els treballadors gaudiran dels dies 

festius locals que disposi l’Ajuntament on presta el servei.  

  

4)    La jornada laboral és de 37’5 hores setmanals de dilluns a divendres.  

  

  

5)     Per la modalitat contractual i la finalitat del projecte objecte del 

contracte, està del tot prohibida la realització d’hores extraordinàries.  

  

6)     Per a la resta de situacions laborals no contemplades en aquest 

conveni s’estarà al que es preveu al Conveni col·lectiu i d’acord de 

condicions de treball del personal laboral i funcionari que presta 

serveis al Consell Comarcal del Baix Penedès i, en el seu defecte, per 

la normativa vigent en matèria laboral. 

  

7)    El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a aplicar les 

mesures de salut laboral i prevenció de riscos laborals. 

  

QUART. Obligacions del Consell Comarcal davant el SOC 
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El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a complir l’objectiu, 
actuar d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria i la 
guia de prestacions tècniques del programa, a realitzar les contractacions 
atorgades, realitzar les activitats previstes, fer-ne la coordinació i suport 
necessari i, un cop finalitzat, acreditar-ho i justificar-ho davant el SOC 
d’acord amb la normativa que ho regula. 

  

CINQUÈ. Obligacions de l’Ajuntament 

  

1.    L’Ajuntament es farà càrrec  (capítol 1 despeses) de l’import que 

sobrepassi l’import fixat a la convocatòria 2017 Ordre TSF/296/2016 

base 6.1.a: mòdul de 9.380,00 euros  per els contractes de treball de 6 

mesos a jornada complerta, en els conceptes que s’inclouen a la 

nòmina del peó treballador (sou brut i cost empresa de la seguretat 

social), i del mòdul de 18.760,00 euros en el cas dels els contractes de 

treball de 12 mesos a jornada complerta, en els conceptes que 

s’inclouen a la nòmina del peó treballador (sou brut i cost empresa de 

la seguretat social) (veure detall Annex 1 A.1) 

  

2.    L’Ajuntament es farà càrrec íntegre de les següents despeses relatives 

al personal contractat no cobertes per la subvenció del SOC: dietes, 

indemnització o quitança fi de contracte del treballador, assegurança 

de formació, assegurança danys a tercers (veure detall Annex 1 A.2). 

  

3.    L’Ajuntament es farà càrrec de la repercussió del major cost no 

subvencionat del coordinador (veure detall Annex 1 A.3) en funció del 

nombre d’informadors que realitzin la campanya al seu municipi, i en la 

part proporcional pels dies que l’equip forestal faci tasques al seu 

municipi. S’aplicarà la següent fórmula de repartiment : 

  

 [ sou brut + cost S.S. empresa + quitança ] – 28.000,00 € / 32 

  

4.    L’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec íntegrament de qualsevol 

altra despesa del programa no contemplada en els punts anteriors 

quan aquesta no sigui subvencionat pel SOC (veure Annex 1 A.5). 

  

5.    En el cas concret de baixa i/o possible substitució del treballador, el 
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coordinador farà la consulta al SOC. Posteriorment es consensuarà 

amb l’Ajuntament la decisió a prendre. En el cas que aquesta decisió 

comporti despeses que no estiguin cobertes per la subvenció, se’n 

farà càrrec íntegrament l’Ajuntament i s’atendrà al calendari de 

pagament que li indiqui el Consell Comarcal del Baix Penedès. 

  

6.    L’Ajuntament també es farà càrrec de les despeses no 

subvencionades del programa “Millora de pistes forestals i xarxa 

d’hidrants del Baix Penedès” que consta a l’Annex 2, i es repartirà en 

funció dels dies efectivament treballats al municipi (veure Annex 2 E) 

  

7.    A títol informatiu i inicial s’inclou Annex 3 amb el quadre resum a la 

darrera columna de les diferents despeses que no són 

subvencionades pel SOC i que són les que s’haurà de fer càrrec 

l’Ajuntament, acceptant que tal com es recull al punt 4 d’aquest Pacte: 

l’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec íntegrament de qualsevol 

altra despesa del programa no contemplada en els punts anteriors 

quan aquesta no sigui subvencionat pel SOC.  

  

La justificació final del programa recollirà i justificarà a l’Ajuntament 
l’import que justifiqui aquests càrrecs i diferències envers la previsió 
inicial. 

  

SISÈ. Gestió econòmica 

Des de l’inici del programa fins el moment que el Consell Comarcal del 
Baix Penedès rebi la bestreta del 80 % del SOC, l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès es compromet a ingressar al compte bancari del 
Consell Comarcal del Baix Penedès des del mes de febrer de 2018 amb 
periodicitat mensual el dia 20, la quantitat que figura al quadre de 
tresoreria (veure Annex 4) a la fila corresponent al seu Ajuntament.  

  En el moment que el Consell Comarcal del Baix Penedès rebi la bestreta 
del 80 % del SOC, aquest prendrà un acord que es comunicarà a 
l’Ajuntament amb el nou import que s’haurà de fer efectiu segons el nou 
quadre fins el final del programa, sempre amb periodicitat mensual el dia 
20. 

 Si per part de l’Ajuntament no es realitzés  l’ingrés pactat en el termini 
indicat, s’autoritza al Consell Comarcal del Baix Penedès a la liquidació 
d’interessos i a la compensació del deute no ingressat. En aquest cas, la 
compensació es comunicarà a l’ajuntament.  
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SETÈ. Comissió Tècnica del programa i seguiment conveni 

 Una vegada iniciat el programa es constituirà la Comissió Tècnica del programa 
Treball i Formació convocatòria 2017, la finalitat de la qual serà la 
coordinació de les accions que s’han de desenvolupar durant el mateix.  

Aquesta Comissió estarà integrada pel Consell Comarcal del Baix 
Penedès, com a ens sol·licitant i coordinador del programa, i els 
Ajuntaments d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal 
del Penedès, Bonastre, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el 
Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva. Cada entitat designarà 
un representant tècnic a la mateixa abans de la seva constitució. 

La periodicitat de convocatòria s’establirà a la primera sessió. El seu 
funcionament s’ajustarà al que disposa la Llei de règim jurídic i del 
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya 
(art. 13 a 20). Dels acords que adopti se’n deixarà constància en acta. 

  

VUITÈ. Responsabilitat 

Si de la realització de les activitats programades en aquest projecte se’n 
derivés responsabilitat patrimonial per a les administracions participants 
s’entén que aquesta serà solidària, tal i com preveu l’art. 28.3 de la llei 
40/2015, 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

  

NOVÈ. Vigència 

El conveni serà vigent des del dia de la signatura fins a l’acabament del 
projecte, com a màxim el 31 de gener de 2019 inclòs. 

  

DESÈ. Arbitratge i jurisdicció 

Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la 
modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació 
d'aquest conveni s’han de solucionar per acord de les parts, observant els 
principis reguladors de l’actuació administrativa previstos a l’article 31 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que siguin d’aplicació, essent la 
Comissió de Seguiment l'àmbit ordinari on plantejar les discrepàncies i 
salvar-les. Amb aquesta finalitat es convocaran les sessions específiques 
que siguin necessàries.  
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En cas que persisteixin dificultats en l’execució del conveni motivades per 
diferents criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en 
una sessió formal de la Permanent del Consell d'Alcaldes, constituïda com 
a Comissió d'Arbitratge, presidida pel president/a o per un/a 
Vicepresidència/a del Consell Comarcal, que en cas d'empat tindrà vot 
diriment. Si una de les parts en conflicte fos el Consell Comarcal, el seu 
al·legat serà presentat pel conseller/a comarcal delegat d'Empresa i 
Ocupació. Si la controvèrsia fos entre ajuntaments, aquests estarien 
representats pels alcaldes/esses respectius, podent delegar en un 
regidor/a, i el conseller/a comarcal delegat d'Empresa i Ocupació 
informaria a la Comissió sense dret a vot. Si l’Ajuntament afectat tingués 
un/a representant en la Permanent del Consell d'Alcaldes, aquest serà 
substituït per un altre alcalde/essa nomenat per la Presidència. Aquesta 
Comissió elaborarà un informe que les parts confrontades es 
comprometen a considerar abans de fixar la posició de la corporació 
respectiva en la controvèrsia.  

Les parts procuraran d'una forma responsable que llurs divergències no 
afectin la regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris. En 
cap cas, basant-se en una divergència d’interpretació, la part pot 
considerar-se habilitat per incomplir o ajornar les seves obligacions de 
cofinançament.  

Cas que la divergència fos insalvable pel procediment d'arbitratge adés 
exposat, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats contenciosos 
administratius de Tarragona.  

En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data i lloc 
anteriorment esmentats.  

 

  

Consell Comarcal del Baix Penedès   Ajuntament de Banyeres del Penedès 

Sra. Eva M. Serramià Rofes, presidenta           Sr. Amadeu Benach i Miquel, Alcalde “ 

  

  

ANNEX 1:   
  CAMPANYA INFORMATIVA DE SENSIBILITZACIÓ PEL 

FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA AL BAIX PENEDÈS 

     A) Costos LABORALS:     

     

 
A.1) Costos laborals treballadors SUBVENCIONATS : 
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6 mesos 12 mesos 

  
Sou treballador 

      
1.000,00                1.000,00    

  
PP Extra 

          
166,67                    166,67    

  
B. Cotització 

      
1.166,67                1.166,67    

  
QPSS 

          
441,00                    441,00    

  
COST TOTAL MENSUAL 

      
1.607,67                1.607,67    

  
COST TOTAL PROGRAMA 

      
9.646,02              19.292,04    

  
- subvenció SOC 

-     
9.380,00    -        18.760,00    

  
DIFERÈNCIA A CÀRREC AJ. 

          
266,02                    532,04    

     

 
A.2) Costos laborals treballadors  NO SUBVENCIONATS : 

  
      
  

6 mesos 12 mesos 

  
 

Indemnització fi contracte 
          
222,00                    466,00    

  
 

Servei confecció nòmines 
            
77,00                    154,00    

  
 

Estimació dietes / formació oblig. 
            
30,00                      30,00    

  
 

  COST AJUNT. X CONTRACTE 
          
329,00                    650,00    

  
    

 
A.3) Diferència costos laborals coordinador : 

   
      
    

  
 

Cost B.1 Total Programa/12 m. 
    
28.431,12    

 
  

 
+ Indemnització fi contracte 

          
713,90    

 
  

 
+ Servei confecció nòmines 

          
153,00    

 
  

 
- subvenció SOC 

-  
28.000,00    

 
  

 
  Diferència cost coordinador 

      
1.298,02    

 
  

 
  COST AJUNT. X CONTRACTE 

            
40,56    
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A.4) Quadre resum Diferències Costos Laborals programa : 

     

     

   
6 mesos 12 mesos 

     

  
Dif. Costos A.1) 

          
266,02                    532,04    

  
Costos A.2) 

          
329,00                    650,00    

  
Costos A.3) 

            
40,56                      40,56    

  

COST LABORAL x 
TREBALLADOR      635,58           1.222,60    

     

 
A.5) 

Altres Costos Laborals programa 
: 

  

     

  

Si durant l'execució del programa es produeixen altres costos no 
reflectits 

  

en els punts anteriors A.1, A.2, A,3  s'assumiran integrament per 
l'Ajuntament  

  
i seran aplicats a la liquidació final. 

  

     B) Costos MATERIALS:     

     

     

 
Les despeses materials de la campanya aniran a càrrec d'un conveni entre  

 

el CCBP i els Sistemes de Gestió Integrats, i no suposarà cap càrrec 
addicional 

 
pels ajuntaments que participen al programa. 

 

      

ANNEX 2:   
  PLA DE MILLORA DE PISTES FORESTALS 

 I XARXA D'HIDRANTS DEL BAIX PENEDÈS 
 

     A) Costos LABORALS:     

     

 
A.1) Costos laborals treballadors SUBVENCIONATS : 

 

     

   
6 mesos 

 

  
Sou treballador 

           
1.000,00    
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PP Extra 

              
166,67    

 

  
B. Cotització 

           
1.166,67    

 

  
QPSS 

              
441,00    

 

  
COST TOTAL MENSUAL 

           
1.607,67    

 

  
COST TOTAL PROGRAMA 

           
9.646,02    

 

  
- subvenció SOC 

-         
9.380,00    

 

  
DIFERÈNCIA A CÀRREC AJ. 

              
266,02    

 

     

 
A.2) Costos laborals treballadors  NO SUBVENCIONATS : 

  
      
  

6 mesos 
 

  
 

Indemnització fi contracte 
              
222,00    

 
  

 
Servei confecció nòmines 

                 
77,00    

 
  

 
Estimació dietes / formació oblig. 

                 
30,00    

 
  

 
  COST AJUNT. X CONTRACTE 

              
329,00    

   
    

 
A.3) Diferència costos laborals coordinador : 

   
    

  
 

Cost B.1 Total Programa/12 m. 
        
28.431,12    

 
  

 
+ Indemnització fi contracte 

              
713,90    

 
  

 
+ Servei confecció nòmines 

              
153,00    

 
  

 
- subvenció SOC 

-       
28.000,00    

 
  

 
  Diferència cost coordinador 

           
1.298,02    

 
  

 
  COST AJUNT. X CONTRACTE 

                 
40,56    

 

     

 
A.4) Quadre resum Diferències Costos Laborals programa : 

     

   
6 mesos 

 

  
Dif. Costos A.1)               
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266,02    

  
Costos A.2) 

              
329,00    

 

  
Costos A.3) 

                 
40,56    

 

  
COST LABORAL x TREBALLADOR          635,58    

 

     

 
A.5) Altres Costos Laborals programa : 

  

     

 
Si durant l'execució del programa es produeixen altres costos no reflectits 

 
en els punts anteriors A.1, A.2, A,3  s'assumiran integrament per l'Ajuntament  

 
i seran aplicats a la liquidació final. 

  

     B) Costos MATERIALS:     

     

  
Lloguer Pick-up   

           
4.083,33    

 

  
Combustible 

              
878,67    

 

  
Vestuari EPI 

           
1.400,00    

 

  
Eines 

           
2.000,00    

 

  
Formació inicial 

              
478,00    

 

  
Assegurança  

              
460,00    

 

  
Telefonia 

              
200,00    

 

  
            Previsió costos materials 

           
9.500,00    

 

     

     C)   CÀLCUL DIES LABORABLES EFECTIUS:   

     

  
Inici:                   30/1/2018 

  

  
Finalització:    29/7/2018 

  

     

  
DIES LABORABLES: 124 

 

     

  
- Formació inicial -1 

 

  
- Formació obligatòria programa -20 

 

  
- Vacances -10 
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TOTAL DIES EFECTIUS TREBALL 93   

     

     D)   CÀLCUL COST DIARI:     

     

   
6 mesos 

 

     

  
Costos Laborals A.4) 

           
3.177,92    

 

  
Costos Materials B) 

           
9.500,00    

 

  
COST LABORAL x TREBALLADOR     12.677,92    

 

     

  
Dies efectius treball als municipis 93 

 

     

  
COST DIARI 

              
136,32    

 

     E)   CÀLCUL COST PER MUNICIPIS :     

     

   

jornades 
peons Cost 

   
per municipi Econòmic Aj. 

  
GRUP 1:     Baixa densitat forestal 

  

     

  
                     Banyeres del Penedès 4           545,29    

  
                     Llorenç del Penedès 4           545,29    

  
                     Santa Oliva 4           545,29    

    
  

  
GRUP 2:     Mitja densitat forestal 

 
  

    
  

  
                     Cunit 7           954,25    

  
                     L'Arboç 7           954,25    

  
                     Bellvei 7           954,25    

    
  

  
GRUP 3:     Alta densitat forestal 

 
  

    
  

  
                     Albinyana 10        1.363,22    

  
                     La Bisbal del Penedès 10        1.363,22    

  
                     Bonastre 10        1.363,22    
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                     Masllorenç 10        1.363,22    

  
                     El Montmell 10        1.363,22    

  

                     Sant Jaume dels 
Domenys 10        1.363,22    

 

               Total dies treballats                         93      12.677,92    
 

     
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3:  COSTOS PROGRAMA A CÀRREC DELS AJUNTAMENTS

Peó 

forestal
Cost laboral càrrec Ajunt. Peó forestal TOTAL

MUNICIPI
Total 

municipi

12 

mesos

6 

mesos
6 mesos

C

O

M

P

T

A

D

O

R

12 

mesos
6 mesos 12 mesos 6 mesos 6 mesos

CUNIT 5 1 2 2 1 2 1.222,60 € 1.271,17 € 2.493,77 € 954,25       3.448,02   

L'ARBOÇ 4 1 2 1 1 2 1.222,60 € 1.271,17 € 2.493,77 € 954,25       3.448,02   

LA BISBAL DEL PENEDÈS 4 1 2 1 1 2 1.222,60 € 1.271,17 € 2.493,77 € 1.363,22   3.856,99   

SANTA OLIVA 4 1 2 1 1 2 1.222,60 € 1.271,17 € 2.493,77 € 545,29       3.039,06   

ST. JAUME DELS DOMENYS 3 1 2 0 1 2 1.222,60 € 1.271,17 € 2.493,77 € 1.363,22   3.856,99   

ALBINYANA 2 1 1 0 1 1 1.222,60 € 635,58 € 1.858,19 € 1.363,22   3.221,40   

BANYERES DEL PENEDÈS 2 1 1 0 1 1 1.222,60 € 635,58 € 1.858,19 € 545,29       2.403,47   

BELLVEI 2 1 1 0 1 1 1.222,60 € 635,58 € 1.858,19 € 954,25       2.812,44   

EL MONTMELL 2 1 1 0 1 1 1.222,60 € 635,58 € 1.858,19 € 1.363,22   3.221,40   

LLORENÇ DEL PENEDÈS 2 1 1 0 1 1 1.222,60 € 635,58 € 1.858,19 € 545,29       2.403,47   

BONASTRE 1 0 1 0 0 1 0,00 € 635,58 € 635,58 € 1.363,22   1.998,80   

MASLLORENÇ 1 0 1 0 0 1 0,00 € 635,58 € 635,58 € 1.363,22   1.998,80   

TOTALS 32 10 17 5 10 17 12.226,03 10.804,91 23.030,94 12.677,92 35.708,86

Informador 

ambiental

Distribució per municipis segons ACCIONS

Informador 

ambiental
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ANNEX 4: CALENDARI DE TRESORERIA INICIAL (fins que es rebi bestreta 80% SOC)

Distribució per municipis

Peó forestal

MUNICIPI 12 mesos COST
COST MENSUAL 

a.1
6 mesos COST

COST MENSUAL 

a.2
COST

COST MENSUAL 

b.1

CUNIT 1 19.982,60   1.665,22     2 20.031,17   3.338,53     954,25         159,04         20.985,42  
L'ARBOÇ 1 19.982,60   1.665,22     2 20.031,17   3.338,53     954,25         159,04         20.985,42  
LA BISBAL DEL PENEDÈS 1 19.982,60   1.665,22     2 20.031,17   3.338,53     1.363,22     227,20         21.394,38  
SANTA OLIVA 1 19.982,60   1.665,22     2 20.031,17   3.338,53     545,29         90,88           20.576,45  
ST. JAUME DELS DOMENYS 1 19.982,60   1.665,22     2 20.031,17   3.338,53     1.363,22     227,20         21.394,38  
ALBINYANA 1 19.982,60   1.665,22     1 10.015,58   1.669,26     1.363,22     227,20         11.378,80  
BANYERES DEL PENEDÈS 1 19.982,60   1.665,22     1 10.015,58   1.669,26     545,29         90,88           10.560,87  
BELLVEI 1 19.982,60   1.665,22     1 10.015,58   1.669,26     954,25         159,04         10.969,84  
EL MONTMELL 1 19.982,60   1.665,22     1 10.015,58   1.669,26     1.363,22     227,20         11.378,80  
LLORENÇ DEL PENEDÈS 1 19.982,60   1.665,22     1 10.015,58   1.669,26     545,29         90,88           10.560,87  
BONASTRE 0 0 0 1 10.015,58   1.669,26     1.363,22     227,20         11.378,80  

MASLLORENÇ 0 0 0 1 10.015,58   1.669,26     1.363,22     227,20         11.378,80  

TOTALS 10 17

QUADRE TRESORERIA FINAL INICIAL FINS QUE ES COBRI LA BESTRETA 80 % SOC   ( a.1 + a.2 + b.1 )

Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
CUNIT 5.162,79  5.162,79  5.162,79  5.162,79  5.162,79  5.162,79  1.665,22  1.665,22  1.665,22    1.665,22  1.665,22  
L'ARBOÇ 5.162,79  5.162,79  5.162,79  5.162,79  5.162,79  5.162,79  1.665,22  1.665,22  1.665,22    1.665,22  1.665,22  
LA BISBAL DEL PENEDÈS 5.230,95  5.230,95  5.230,95  5.230,95  5.230,95  5.230,95  1.665,22  1.665,22  1.665,22    1.665,22  1.665,22  
SANTA OLIVA 5.094,63  5.094,63  5.094,63  5.094,63  5.094,63  5.094,63  1.665,22  1.665,22  1.665,22    1.665,22  1.665,22  
ST. JAUME DELS DOMENYS 5.230,95  5.230,95  5.230,95  5.230,95  5.230,95  5.230,95  1.665,22  1.665,22  1.665,22    1.665,22  1.665,22  
ALBINYANA 3.561,68  3.561,68  3.561,68  3.561,68  3.561,68  3.561,68  1.665,22  1.665,22  1.665,22    1.665,22  1.665,22  
BANYERES DEL PENEDÈS 3.425,36  3.425,36  3.425,36  3.425,36  3.425,36  3.425,36  1.665,22  1.665,22  1.665,22    1.665,22  1.665,22  
BELLVEI 3.493,52  3.493,52  3.493,52  3.493,52  3.493,52  3.493,52  1.665,22  1.665,22  1.665,22    1.665,22  1.665,22  
EL MONTMELL 3.561,68  3.561,68  3.561,68  3.561,68  3.561,68  3.561,68  1.665,22  1.665,22  1.665,22    1.665,22  1.665,22  
LLORENÇ DEL PENEDÈS 3.425,36  3.425,36  3.425,36  3.425,36  3.425,36  3.425,36  1.665,22  1.665,22  1.665,22    1.665,22  1.665,22  
BONASTRE 1.896,47  1.896,47  1.896,47  1.896,47  1.896,47  1.896,47  -            -            -              -            -            
MASLLORENÇ 1.896,47  1.896,47  1.896,47  1.896,47  1.896,47  1.896,47  -            -            -              -            -            

Informador ambiental

 
 

  

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

     

PRIMER.- Aprovar el conveni interadministratiu per a l’execució del programa treball i 
formació convocatòria 2017. 

  

SEGON.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Banyeres i el Consell Comarcal Baix Penedès. 

  

TERCER.- Facultar a l’alcalde a signar el conveni digitalment i enviar via EACAT al 
Consell Comarcal Baix Penedès. 

  

QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 
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B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets 

Número de 
Decret 

data Assumpte Expedient 

2018-0002 11/01/2018 

Convocatòria JGL ordinària de data 11 de 
gener de 2018. 

  

JGL//2018/1 

2018-0003 15/01/2018 
Convocatòria Ple extraordinari de data 18 
de gener de 2018 

PLN/2018/1 

2018-0004 19/01/2018 Aprovació de factures 1575/2017 

2018-0005 19/01/2018 
Autorització cessió zona esbarjo de les 
Masies de Sant Miquel 

50/2018 
 

  

Donar compte de l'entrada 221 (exp. 71/2018) de l'Associació de Donants 
de Sang del Baix Penedès 

 
Donar compte a la Junta de Govern Local de l’entrada 221 de data 22 de gener de 2018 
que es transcriu a continuació: 
 
“Benvolgut Alcalde, 
 
L'Associació de Donants de Sang del Baix Penedès, amb domicili al Consell Comarcal 
Del Baix Penedès, Plaça del Centre, 10, 43700 El Vendrell i amb CIF G43639053, 
degudament inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya,  
 
EXPOSA que és una associació amb autonomia jurídica pròpia, regida pels seus 
estatuts i el seu principal objectiu és la promoció de la donació de sang i plasma arreu de 
la nostra comarca de manera totalment altruista, objectiu que anem complint amb 
satisfacció.  
 
La nostra organització és la següent: una Junta Directiva, formada per 6 persones, i un o 
més delegats a cada Banyeres del Penedès (15 delegats per als 10 pobles on anem a 
fer extraccions). En total, formem un equip d'unes 25 persones que treballem 
altruistament per promocionar la donaci6 de sang i plasma a la nostra comarca. 
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Per poder aconseguir aquest objectiu són moltes les activitats que fem durant l'any: 
assemblea general, trobades de delegats per comarques, festes del donant, també per 
comarques, excursions, stands a fires, Diada de Sant Jordi a diferents pobles ; 
entrevistes i escrits a televisions locals, emissores de ràdio, diaris, setmanaris, xerrades 
a instituts, centres de formaci6 professional, universitat, i d'altres. 
 
Els resultats que obtenim al Baix Penedès són molt importants. L'any 2016 s'hi varen 
extreure 1.736 bosses de sang iens consten uns 5.925 donants de sang a la comarca. 
 
Un dels objectius de la Junta és aconseguir algun reconeixement social per als donants 
de sang en general i, concretament, per als més de 150 donants de sang censats de 
Banyeres del Penedès, un col·lectiu generós i solidari que, amb les seves donacions 
altruistes, garanteix que totes les necessitats de sang i de derivats de la mateixa, de tota 
la poblaci6, estiguin cobertes. 
 
Per aquest motiu, la Junta Directiva de l'Associació de Donants de Sang del Baix 
Penedès, 
 
SOL·LlClTA la possibilitat de construir un monument als donants de sang de Banyeres 
del Penedès, com a just reconeixement social a la seva tasca altruista i solidària, de la 
que se'n beneficia tota la població. 
 
Rebi una cordial salutació. 
 
Banyeres del Penedès, desembre de 2017 
 
 
 
 
Josep M. Bargalló i Jané                                                                    Joan Anton Rey 
President                                                                    Delegat de Banyeres del Penedès” 
 
 
 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  
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