José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 02/10/2018
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/8

El ple

Data

20 / de setembre / 2018

Durada

Des de les 19:03 fins a les 19:47 hores

Lloc

Sala de Plens

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

SÍ

36572173B

Anna Ordóñez Rivero

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39654927Y

Joana Josepa Fernández Coll

SÍ
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Ordinària
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Tipus de convocatòria

ACTA DE PLE

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 02/10/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

SÍ

16521377V

José Félix Velasco Martínez

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ

77785897N

Luís Enrique Rodríguez Rivas

SÍ

39720816T

Marian Sainz López

SÍ

39643552Q

Núria Figueres Tuset

SÍ

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 Ple en sessió ordinària de data 19 de juliol de 2018. PLN/2018/7

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT
El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:
El nostre vot és a favor

PSC

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

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

Jordi Guasch Bea
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39684489J

ACTA DE PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:
No tenim res a dir, el nostre vot és a favor.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS
SOCIALS, AMB L’OBJECTE D’INCORPORAR EL SERVEI DE CENTRE OBERT.Exp. 249/2018

Atès que el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix
Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en matèria de serveis socials 20162019 es va signar per l’Alcaldia en data 16 d’octubre de 2016 i va ser aprovat pel Ple de
la corporació en data 16 de novembre de 2017.

Atès que el Consell Comarcal del Baix Penedès, en data 16 de gener de 2018, comunica
que de cara a l’exercici 2018, cal fer una modificació en el redactat del conveni, degut a
l’ampliació i actualització dels diferents serveis i programes, el qual va ser aprovat pel
Ple de la Corporació, a la sessió ordinària de data 15 de març 2018, així com l’annex per
a l’any 2018.

Atès que el Consell Comarcal del Baix Penedès, en data 3 de setembre de 2018,
comunica que es fa necessari incorporar el Servei de Centre Obert mitjançant un annex
al conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès i el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis socials.
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PROPOSTA D’ALCALDIA PEL PLE
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Favorable

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

Expedient 249/2018. Conveni de col·laboració interadministrativa entre
l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i el Consell Comarcal del Baix
Penedès en matèria de serveis socials. Annex centre obert

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès que l’annex per incorporar el Servei de Centre Obert és el que es transcriu
literalment :

“ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA
DE SERVEIS SOCIALS, AMB L'OBJECTE
D'INCORPORAR EL SERVEI DE CENTRE OBERT

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a convenir i obligar-se, i
de comú acord,

MANIFESTEN

PRIMER

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar en sessió
ordinària 12/2016, de 20 de juliol, el Conveni de Cooperació interadministrativa 2016-2019
entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca (els de
població inferior a 20.000 habitants), el qual estableix la prestació del servei d'Atenció
Social supeditat a les condicions del contracte programa vigent en cada moment entre el
Consell Comarcal del Baix Penedès i el Departament de Benestar Social i Família.

SEGON

Des de l'Àrea d'Acció Social del Consell Comarcal es presta el Servei de Centre Obert
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De l’altra part, a Sra. Eva Serramià i Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix
Penedès

ACTA DE PLE

D'una part, el senyor Amadeu Benach i Miquel, en la seva qualitat d’alcalde de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

El Vendrell (Baix Penedès),

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Itinerant, i un dels municipis escollits per implementar aquest projecte ha estat Banyeres
del Penedès. Aquest servei és una alternativa a l'ocupació del temps lliure dels infants,
pretén donar resposta a les necessitats socioeducatives dels menors, amb la finalitat
principal d'educar en el temps lliure i oferir una vivència positiva i amb valors. L'objectiu
principal és la participació en el desenvolupament integral de la persona, intensificant la
relació entre els infants, i també la relació d'aquests i els adults

- Municipis amb 2 educadors/integradors 5 tardes a la setmana: 8.310€
- Municipis amb 1 educador/a o integrador 5 tardes a la setmana: 4.155€
- Municipis amb 1 educador/a o integrador 2 tardes a la setmana: 2.075€

Per l’any 2018 es mantenen les aportacions trimestrals que ja es van realitzar els 2
primers trimestres.

QUART

L'activitat es realitzarà dues tardes a la setmana, dos hores cada tarda, al finalitzar
l'horari escolar. La duració prevista d'aquest servei és del 3 d'octubre de 2018 al 31 de
desembre de 2019. El nombre de menors atesos serà de 10 diaris com a màxim.
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La part de finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que es
destinarà al servei de centre obert per l’any 2019 serà de 35.000€, la Diputació de
Tarragona aportarà 8.000€ més, i els ajuntaments implicats aportaran els 27.000€
restants, amb una quantia lligada a la intensitat del servei, d’acord amb els següents
imports anuals (en negreta, intensitat a Banyeres del Penedès):
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Aquest servei ve regulat al Contracte-Programa 2016-2019 entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Penedès, concretament a
la fitxa 2. El 31/12/2018 finalitza el contracte amb l’entitat que presta el servei, i des del
Consell Comarcal s’iniciarà una nova licitació que permeti contractar de nou el servei,
amb un cost previst per l’any 2019 de 70.000€, superior a l’actual perquè s’amplien els
horaris dels professionals, i també la partida de material per a poder realitzar activitats.
Si el contracte s’acaba adjudicant per menor quantia a la prevista, s’aplicarà la rebaixa
en les corresponents liquidacions.

ACTA DE PLE

TERCER

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CINQUÈ

Les quantitats a ingressar seran les següents:

·

4t trimestre 2018: 300€

·

1er trimestre 2019: 691,67 €

·

2n trimestre 2019: 691,67 €

·

4t trimestre 2019: 691,66 €

SISÈ

En els termes establerts a l'art. 75 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, i per al
temps que durin les activitats, l'Ajuntament cedirà un espai adequat per a la realització
de l'activitat, que va adreçada a menors, Aquest espai ha de complir els següents
requisits mínims:



Disposar de mobiliari i material suficient (taules, cadires, pissarra, guixos, etc.),
tenint en compte que el màxim de participants serà de 10 diaris.



Dintre de les possibilitats de l'Ajuntament, fora adequat comptar en aquest espai
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L'Ajuntament efectuarà l'ingrés en el termini màxim de dos (2) mesos a comptar des de la
recepció de la notificació. Transcorregut aquest termini, autoritza al Consell Comarcal a fer
compensació de crèdits

ACTA DE PLE

El Consell Comarcal inclourà en la liquidació trimestral el concepte de servei de centre
obert.

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

L'Ajuntament aportarà la quantitat de DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS
(2.375,00€) per col·laborar en el finançament del servei, dividida en una quota trimestral
de 300€ (4t trimestre de 2018) i tres quotes trimestrals de 691,67 € cadascuna (1er, 2n i
4t trimestre de 2019, a l’estiu no hi ha servei).

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

amb ordinadors i connexió a Internet.


Els locals disposarà dels serveis adients (llum, aigua sanitària, calefacció),
complirà la normatives de seguretat d'edificis (proteccions elèctriques, llums de
seguretat, extintors, sortida d'emergència, etc.), i estarà cobert per una
assegurança de responsabilitat civil que empari l'activitat a realitzar.

Eixos estratègics

Els eixos estratègics que serveixen de marc a les accions són els següents:



Universalitzar els serveis socials, fent-los accessibles a tota la ciutadania.



Enfortir les polítiques de suport a les famílies, adequant-les a les noves formes
familiars i necessitats socials.



Enfortir les polítiques de promoció i d'atenció i a la infància i a l'adolescència,
especialment els casos més vulnerables.



Impulsar polítiques de ciutadania que afavoreixin la integració de la població
nouvinguda en una societat cohesionada.



Avançar cap a una societat plenament inclusiva amb la potenciació del treball en
xarxa.



Promoure l'autonomia personal, la prevenció i l'atenció a persones que viuen en
situacions de risc, amb dèficits de suport socials i/o vulnerabilitat social;
especialment els nens en la primera infància.
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VUITÈ

ACTA DE PLE

Prioritàriament, els menors atesos seran aquells que viuen en famílies de Banyeres del
Penedès que estan en seguiment als Serveis Socials Bàsics i/o a l'Equip d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència del Consell Comarcal del Baix Penedès. En el cas que quedin
places vacants, es promourà que altres serveis/recursos de la zona puguin igualment
proposar altres menors, en coordinació amb els serveis socials.

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

SETÈ

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

NOVÈ

A través del Cap del Departament de Benestar Social, es mantindrà permanentment
informats els ajuntaments de la tipologia i nombre de casos que s'atenen.

DESÈ

CONSELL COMARCAL

AJUNTAMENT
PENEDÈS

DE

BANYERES

DEL

DEL BAIX PENEDÈS

Amadeu Benach i Miquel”
Eva Serramià i Rofes

Atès que, d’acord amb el pacte cinquè de l’Annex, l’Ajuntament aportarà la quantitat de
dos mil tres-cents setanta-cinc euros (2.375€), dels quals tres-cents euros (300€)
s’imputaran al pressupost de l’exercici 2018 i 2.075 € al pressupost de l’exercici 2019.

Atès que al pressupost de l’exercici 2018 existeix crèdit adequat i suficient, a nivell de
borsa de vinculació jurídica, per autoritzar i disposar la despesa detallada, per import de
300 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2312 465.01 (corresponent al quart
trimestre de l’any 2018); i, considerant que la despesa estén els seus efectes a l’exercici
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En prova de conformitat, les parts signen el present conveni, del qual se'n fan dues còpies, i
a un sol efecte, en la data i lloc anteriorment esmentats.

ACTA DE PLE

Aquest conveni entra en vigència a partir de la data de la signatura i s'estableix per a la
realització de l'activitat, i en tot cas decauran els seus efectes el 31 de desembre de 2019.

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

Vigència

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2019, caldrà que el pressupost d’aquesta anualitat 2019 prevegi la consignació
adequada i suficient per assumir la despesa corresponent, per import de dos mil setantacinc euros (2.075€).

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar l’annex al conveni de col·laboració interadministrativa entre
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i el Consell Comarcal del Baix Penedès en
matèria de serveis socials, amb l’objecte d’incorporar el servei de centre obert, amb una
durada fins el 31 de desembre de 2019.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.375 euros, dels quals 300
euros s’imputaran al pressupost de l’exercici 2018, a càrrec de l’aplicació pressupostària
2410 465.01, i 2.075 euros al pressupost de l’exercici 2019, adoptant el compromís de
que aquest pressupost de 2019 prevegi la consignació adequada i suficient per assumir
aquesta despesa.
TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT
La Regidora de Serveis Socials Ida Berdusan Farré explica que l’aprovació de l’annex al
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal implica millorar el servei, més hores
d’atenció, més material i activitats en el Centre Obert per part de l’educador. El
pressupost de Serveis Socials s’executarà anualment i no per curs lectiu i fa entrega de
la memòria del 2017 de Serveis Socials a tots els grups del Consistori.
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ACTA DE PLE

Per tot això,
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015, 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.

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PDeCAT
El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:
“L’increment de preu final és de 2.500 € i escaig?
L’alcalde li respon afirmativament
“Nosaltres votarem a favor, ja que, creiem que Serveis Socials és un assumpte prioritari i
el que s’està proposant és adherir-nos al Conveni que tenim amb el Consell Comarcal,
renovar la contractació que hi hagi i si això, suposa un increment de serveis associat a
un increment de cost ho veiem bé, entre altres coses perquè és una tasca que
anteriorment la nostra companya, la Joana, la va lluitar molt. Celebrem que es continuï
amb aquesta dinàmica, i es pugui donar un bon servei als veïns de Banyeres.”

Expedient 249/2018. Conveni de col·laboració interadministrativa entre l'Ajuntament de
Banyeres del Penedès i el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis
socials. Annex centre obert.
“Degut a que es deu a una ampliació per part del Consell Comarcal dels serveis i
programes que s’ofereixen al nostre municipi 2018 en matèria de serveis socials, veiem
que la diferència de dotació en positiu és de 5.475,62€+ 250 (possibles si no es
subvencionen de la Federació Catalana de Voluntariat), servirà per donar un millor
servei.
Com he dit, la suma és de 5475.62€ comparant 2017 amb 2018, No entenc que diguin
que son 2.500€.
El nostre vot és a favor”

Expedient 1078/2018. Modificació de Crèdit núm. 2/2018 del pressupost
de l'Organisme Autònom Fundació Josep Cañas
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE
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La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

ACTA DE PLE

PSC

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

El nostre vot és a favor

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2018,
EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, DEL PRESSUPOST DE
L’ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

Antecedents

Fonaments de dret

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.

Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit o el que hi hagi és insuficient, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o suplement de crèdit,
respectivament.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.
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Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

El Consell Rector de l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas, en sessió ordinària
de data 2 d’agost de 2018, va aprovar aquesta proposta de modificació de crèdit, en la
modalitat de suplement de crèdit, al pressupost de l’organisme autònom, així com la
seva remissió al Ple de la Corporació per a la seva aprovació, si s’escau.
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La modificació de crèdit es justifica per la necessitat de dur a terme despeses que no
poden demorar-se fins l’exercici següent i per a les quals el crèdit pressupostari existent
al pressupost és insuficient, com és l’execució de l’obra de Rehabilitació i Ampliació de
Cal Fontanilles, 1ª fase, atesa la urgència de finalitzar l’obra per tal de poder justificar la
subvenció concedida per la Diputació de Tarragona.

ACTA DE PLE

Per provisió de la Presidència de l’organisme Autònom Fundació Josep Cañas de data
30 de juliol de 2018 es va incoar expedient de modificació de crèdit d’aquest organisme,
sota la modalitat de suplement de crèdit.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.

Segons la base vuitena de les d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2018, que
disposa que l’aprovació de les modificacions del pressupost de l’organisme autònom, en
la modalitat de suplement de crèdit, hauran d’aprovar-se, previ acord del seu òrgan de
govern, pel Ple de l’Ajuntament.

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 2/2018, del pressupost de
l’organisme autònom, per un import de 40.214,36 euros, mitjançant expedient de
suplement de crèdit, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals, no afectat i disponible, mitjançant majors ingressos afectats i finalistes i fent ús
del fons de contingència, d’acord amb el següent detall:

ACTA DE PLE

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

Per tot això,

1

Aplicació pressupostària

Crèdit
inicial

Suplement
crèdit

3330 622.00

181.620,02 40.111,49

de Crèdit definitiu

221.731,51

El finançament de la despesa serà el següent:
1. Romanent de tresoreria
Tipus de finançament

1

Aplicació
Import
pressupostària finançament

Romanent de tresoreria per a despeses 870.00

4.017,64
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Despesa 1: Rehabilitació i ampliació de Cal Fontanilles. 1ª fase

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

generals

2. Majors ingressos afectats

D’empreses
Química

Conveni

Esteve 770.00

25.259,35

2

Diputació de Tarragona. Rehabilitació Cal 761.00
Fontanilles

10.834,50

Despesa 2: Increment de les retribucions del personal en aplicació de l’article 18.
Dos de la LPGE (263,22 euros)

Aplicació pressupostària

Crèdit inicial

Suplement
crèdit

de Crèdit
definitiu

1

3330 130.00

10.309.70

167,54

10.477,24

2

3330 130.02

767,99

12,48

780,47

3

3330 150.00

1.148,64

18,67

1.167,31

4

3330 160.00

3.808,32

64,53

3.872,85

Aplicació
pressupostària

Import
finançament

El finançament de la despesa serà el següent:
Tipus de finançament
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privades.

Concepte
Import
pressupostari finançament

ACTA DE PLE

Tipus de finançament

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1

Romanent de tresoreria per a despeses 870.00
generals

102,87

2

Ús del fons de contingència*

160,35

9290 500.00

El Sr. Interventor explica que la modificació de crèdit s’ha de publicar per a poder
adquirir fermesa i executivitat de l’acord de referència. Aquesta circumstància es farà
constar en els informes d’intervenció si per complir calendari, els pagaments es realitzen
abans de la fermesa del present acord.

PDeCAT
El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:
El nostre vot és a favor

PSC
La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:
Si es vol acabar amb les obres de Cal Fontanilles no es pot fer d’una altre manera que
avançant els diners per part de l’ajuntament, perquè encara no s’han rebut les
subvencions.

El nostre vot és a favor
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INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

ACTA DE PLE

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si
no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

*Es va preveure al pressupost 2018 inicialment per atendre l’increment retributiu del
personal un cop s’aprovés la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 104/2018. Contracte de serveis de neteja viària i neteja i
manteniment de parcs i jardins
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, BNY (4), ICV (1) i PDC (3)
En contra: 0,
Abstencions: 3, PDeCAT (3)

ANTECEDENTS
Per acord del Ple, en data 17 de maig de 2018, es va aprovar l'expedient de contractació
del servei de neteja viària, neteja i manteniment de parcs i jardins del municipi de
Banyeres del Penedès, els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
han de regir la contractació i es va disposar l’obertura de la licitació, per import de
1.347.280 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.214.500 €, pressupost net,
més 111.150 € d’IVA del 10% i 21.630 € d’IVA del 21 %, amb un termini d’execució de 5
anys.

En el Diari Oficial de la Unió Europea de data 30 de maig de 2018 número DO/S 101, es
publica l’anunci de licitació.

En data 28 de maig de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la
relació definitiva de candidats admesos i exclosos, que va ser la següent:

Ø Propostes inadmeses per presentar-se fora de termini: Cap
Ø Relació de licitadors admesos:
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE L’EMPRESA
PRESENTADA EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
NETEJA VIÀRIA I NETEJA I MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS

ACTA DE PLE

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

Absents: 0

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1. Registre d’entrada: 2018-E-RC-2591 de data 6 de juliol de 2018
Empresa: CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.

CRITERIS DE VALORACIÓ

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

Criteri 1

Proposta tècnica de prestació de
servei: Servei de neteja viària

16

14

Criteri 2

Servei de manteniment de parcs i
jardins

16

14

Criteri 3

Proposta tècnica de gestió de servei:
Gestió de qualitat

5

4

Criteri 4

Gestió de servei

5

4

Criteri 5

Criteris mediambientals i socials

2

1,5

Criteri 6

Desenvolupament
d’innovació

1

0,75

45

38,25

TOTAL

de

projectes
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LICITADOR: CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, SA

ACTA DE PLE

La mesa de contractació es reuneix en data 1 d’agost de 2018 per l'obertura del sobre
“A” referent a la documentació administrativa i degut a que no hi ha errors u omissions
en aquesta documentació en la mateixa sessió es va procedeix a l’obertura del sobre “B”
referent a la Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que requereixen un
judici de valor, amb el següent resultat:

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

Ø Relació de licitadors exclosos: Cap

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La mesa de contractació es reuneix en data 6 de setembre de 2018 procedeix a
l'obertura del sobre “C”, Criteris avaluables de forma automàtica, amb el següent
resultat:

Oferta econòmica servei de neteja viària

92.518,46
euros
i
9.251,85 euros d’IVA
(10%)

Criteri 2

Oferta econòmica servei de neteja i
manteniment de parcs i jardins

99.303,46
euros
i
12.126,75 euros d’IVA
(4.193,14€ al tipus 21% i
7.933,61€ al tipus 10%)

Criteri 3

Oferta de millora de descompte en el preu
màxim de les unitats d’obra

40.500 i 4.050
d’IVA (21%)

euros

VALORACIÓ

a) Criteris la ponderació dels quals es automàtica: fins a 55 punts

- Oferta econòmica del servei de neteja viària: fins a 25 punts
- Oferta econòmica del servei de neteja i manteniment de parcs i jardins: fins a 25 punts
- Oferta de millora de descompte en el preu màxim de les unitats d’obra: fins a 5 punts
- Per cada 1% de descompte sobre el preu màxim de les unitats d’obra, s’assignaran 0,5
punts, fins a un màxim de 5 punts.
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Criteri 1

ACTA DE PLE

CRITERIS DE VALORACIÓ

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

LICITADOR: CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, SA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

El resultat de les puntuacions obtingudes per l’empresa Cespa S.A., és el següent:

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

Criteri 1

Oferta econòmica servei de neteja
viària

25

25

Criteri 2

Oferta econòmica servei de neteja i
manteniment de parcs i jardins

25

25

Criteri 3

Oferta de millora de descompte en el
preu màxim de les unitats d’obra

5

5

TOTAL

55

55

Vistos els criteris valorats establerts el plec de clàusules administratives es desprèn que
l’oferta més avantatjosa per dur a terme el servei de Neteja viària i neteja i manteniment
de parcs i jardins és l’empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PÚBLICOS AUXILIARES, SA, la qual ha tret una puntuació de 93,25 distribuïda en un
màxim de 55 punts corresponents a criteris avaluables de forma automàtica i 38.25
punts corresponents a criteris objectius que requereixen un judici de valor.”

La mesa en l’acta de data 17 de setembre de 2018 proposa aixecar a l’òrgan de
contractació la següent oferta classificada:

ORDRE

LICITADOR

1

CESPA,
Compañía
Española
Servicios Públicos Auxiliares, S.A.

Puntuació
de

93,25
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PUNTUACIÓ
MÀXIMA

Codi Validació: AZD29S29LMETEWQYCW7PGTQCC | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 36

CRITERIS DE VALORACIÓ

ACTA DE PLE

LICITADOR: CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, SA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FONAMENTS DE DRET

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic, per la que es
transposen a l’Ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

-

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP

-

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

-

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició
Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic,
és el Ple de la Corporació.

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

-

ACTA DE PLE

La legislació aplicable és la següent:

PRIMER.- Classificar la proposició presentada en l’expedient de contractació del servei
de neteja viària i neteja i manteniment de parcs i jardins en el municipi de Banyeres del
Penedès.

ORDRE

LICITADOR

1

CESPA,
Compañía
Española
Servicios Públicos Auxiliares, S.A.

Puntuació
de

93,25

SEGON.- Significar la falta de necessitat d’acreditar la documentació requerida en la
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Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

clàusula 9 referent a les condicions dels licitadors i 10 referent als requisits de solvència
econòmica, financera, tècnica o professional del plec de clàusules administratives donat
que es va aportar en la en la documentació administrativa continguda en el sobre “A”.

TERCER.-Requerir a l’empresa CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares, S.A. perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la
recepció d’aquesta requeriment, aporti la documentació establerta en la clàusula onzena
del plec de clàusules administratives que es detalla a continuació:

a)

En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei.
L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la
Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les
Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics
equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant
les quals hagen d'assortir efectes, en la forma i amb les condicions que les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.

b)

Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis,
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia
recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

c)

Mitjançant contracte de segur de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixi, amb una entitat
asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat del segur haurà de
lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'haja produït el venciment
del termini de garantia i el compliment satisfactori del contracte o fins que es
declari la resolució d'aquest sense culpa del contractista
La garantia definitiva respondrà de la correcta execució del contracte, de les
penalitats imposades al concessionari i dels danys i perjudicis ocasionats a
l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb motiu de l'execució del contracte o
pel seu incompliment, quan no procedeixi la seua resolució. Així mateix la
garantia definitiva respondrà de la confiscació que pot decretar-se en els casos
de resolució del contracte.
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ACTA DE PLE

Aquesta garantia podrà prestar-se en qualsevol de les formes previstes en l'article 108
de la LCSP:

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva per un import de
58.080,48 € (5% del preu d’adjudicació).
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·

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

QUART.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb
les conseqüències establertes a l’article 150.2 LCSP, i, en tal cas, com que no s’ha
presentat cap més proposta es procedirà a declarar desert el procediment.

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT
PDeCAT
El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:
“Ja es va produir una situació similar en un altre contracte, tot i que, se’ns va justificar el
tema de fer la delegació a la Junta de Govern Local, és una situació que no acabem de
compartir, entenem que les competències que té el Ple s’han de mantenir en el Ple, tot i
així no obligarem a fer un Ple específicament per això, simplement ens abstindrem.”
PSC
La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:
Donat que hem estat treballant en aquesta licitació des de l’inici de la mateixa, dir que
estem contents que per fi després de pròrrogues innecessàries es pugui signar
definitivament un contracte que al nostre parer, s’ajusta més a les necessitats del
municipi.
L’equip de Govern demana al ple que delegem a la Junta de Govern l’adjudicació dels
serveis de neteja viària i neteja i manteniment de parcs i jardins del municipi, per tal de
no fer un ple extraordinari, dir que el PSC delega les competències tal i com ja vàrem fer
amb l’adjudicació del servei de la neteja de les dependències municipals, sempre i quan
no es canviï res de lo acordat.

El nostre vot és a favor
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SETÈ.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació,
contra el present Acord no és procedent cap tipus de recurs.

ACTA DE PLE

SISÈ.- Publicar el present acord al Perfil del contractant.

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

CINQUÈ.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adjudicació del servei de neteja viària i
neteja i manteniment de parcs i jardins sempre que l’empresa que hagi de resultar
adjudicatària de la contractació sigui la mateixa que ha quedat en primer lloc en la
relació classificada aprovada pel Ple en el present acord i no es produeixi cap
modificació en les circumstàncies de l’adjudicació.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

B) ACTIVITAT DE CONTROL

De conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les
bases del règim local, i l’article 56 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigent en matèria de règim local,
aquest acord juntament amb la resta de documentació preceptiva de l’expedient s’han
sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, mitjançant la preceptiva inserció dels anuncis en la seu
electrònica de la corporació (http://banyeresdel penedes.eadministració.cat), en el BOP
de Tarragona (núm.113 de 12 de juny de 2018), en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (núm. 7639 de 11 de juny de 2018) i al diari El Punt Avui (pàgina 17 de 6 de
juny de 2018).
Durant aquest període i segons el certificat emès per Secretaria en data 13 d’agost de
2018, no s’han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de cap tipus contra
l’esmentat acord, que d’aquesta manera ha esdevingut definitiu, de conformitat amb
l’acord d’aprovació inicial. Seguint amb els tràmits preceptius, el text íntegre de la
Ordenança Municipal aprovada ha estat publicat en el BOP de Tarragona (núm.166 de
28 d’agost de 2018).

INTERVENCIONS
El Ple es dona per assabentat
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El Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en sessió ordinària de data 17 de maig
de 2018, va aprovar inicialment la modificació de l’antiga Ordenança de Policia i Bon
Govern per l’Ordenança de Civisme i convivència de Banyeres del Penedès.

ACTA DE PLE

DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA ORDENANÇA
MUNICIPAL DEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA DE BANYERES DEL PENEDÈS.-EXP:
254/2018

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

Dació de compte de l'aprovació definitiva de la Modificació Ordenança
Policia i Bon Govern per l'Ordenança de Civisme i convivència de
Banyeres del Penedès. Exp.- 254/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Dació de compte de l'aprovació definitiva del Reglament del servei
municipal d'abastament d'aigua potable. Exp.- 584/2018

Durant aquest període i segons el certificat emès per Secretaria, no s’han formulat
al·legacions ni presentat reclamacions de cap tipus contra l’esmentat acord, que
d’aquesta manera ha esdevingut definitiu, de conformitat amb l’acord d’aprovació inicial.
Seguint amb els tràmits preceptius, el text íntegre de la Ordenança Municipal aprovada
ha estat publicat en el BOP de Tarragona (núm.166 de 28 d’agost de 2018).

INTERVENCIONS
El Ple es dona per assabentat

Dació de compte de l'aprovació definitiva de la modificació de
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De conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les
bases del règim local, i l’article 56 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigent en matèria de règim local,
aquest acord juntament amb la resta de documentació preceptiva de l’expedient s’han
sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, mitjançant la preceptiva inserció dels anuncis en la seu
electrònica de la corporació (http://banyeresdel penedes.eadministració.cat), en el BOP
de Tarragona (núm.113 de 12 de juny de 2018), en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (núm. 7639 de 11 de juny de 2018) i al diari El Punt Avui (pàgina 17 de 6 de
juny de 2018).

ACTA DE PLE

El Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en sessió ordinària de data 17 de maig
de 2018, va aprovar inicialment el Reglament del Servei Municipal d’Abastament d’aigua
potable.

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL SERVEI
MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.-EXP: 584/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l'Ordenança reguladora de les bases que regeixen la subvenció per a la
rehabilitació de façanes. Exp.- 562/2018
DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES QUE REGEIXEN LA SUBVENCIÓ
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES.-EXP: 562/2018

INTERVENCIONS
El Ple es dona per assabentat

Expedient 502/2018. Donar compte de l'informe PMP i morositat any
2018
INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
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Durant aquest període i segons el certificat emès per Secretaria, no s’han formulat
al·legacions ni presentat reclamacions de cap tipus contra l’esmentat acord, que
d’aquesta manera ha esdevingut definitiu, de conformitat amb l’acord d’aprovació inicial.
Seguint amb els tràmits preceptius, el text íntegre de la Ordenança Municipal aprovada
ha estat publicat en el BOP de Tarragona (núm.165 de 27 d’agost de 2018).
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De conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les
bases del règim local, i l’article 56 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigent en matèria de règim local,
aquest acord juntament amb la resta de documentació preceptiva de l’expedient s’han
sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, mitjançant la preceptiva inserció dels anuncis en la seu
electrònica de la corporació (http://banyeresdel penedes.eadministració.cat), en el BOP
de Tarragona (núm.107 de 4 de juny de 2018), en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (núm. 7639 de 11 de juny de 2018) i al diari El Punt Avui (pàgina 17 de 6 de
juny de 2018).

ACTA DE PLE

El Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en sessió ordinària de data 17 de maig
de 2018, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases
que regeixen la subvenció per a la rehabilitació de façanes.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SOBRE COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
SEGON TRIMESTRE EXERCICI 2018
Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de conformitat amb la normativa vigent
reguladora del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques,
emeto el següent

El període mig pagament, definit en aquest reial decret, mesura l’endarreriment en el
pagament del deute comercial en termes econòmics. Aquest indicador és diferent del
període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

D’acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, el període mig de pagament,
mesurat amb criteris estrictament econòmics, podia prendre valor negatiu si
l’Administració abona abans de que hagin passat trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui. No obstant, la
metodologia de càlcul continguda en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es va
modificar amb el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, per tal d’alinear la
metodologia de càlcul a la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrer de 2011, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
modificant la forma de computar l’inici del número de dies de pagament i pendents de
pagament.

Per tant, no es modifica el període màxim de pagament a proveïdors, que continua sent
de 30 dies, però sí es modifica el còmput del número de dies de pagament i el número
de dies pendents de pagament, en el següent sentit: el càlcul del PMP començarà a
computar a partir de l’aprovació de les factures i no com fins ara, que es produïa des
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El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.

ACTA DE PLE

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament.

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

INFORME

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

dels 30 dies següents a la data d’entrada de les mateixes. En conseqüència, aquesta
variable no prendrà valors negatius.

DADES PMP SEGON TRIMESTRE 2018

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Banyeres del Penedès

17,18

DETALL

Código de
Entidad

09-43-020-AA000
09-43-020-AV-

Entidad

Banyeres del
Penedès
F. Josep Cañas

Ratio de
Ratio de
Operaciones
Operaciones
Pendientes
Pagadas *
de Pago *

Periodo
Medio de
Pago
Trimestral *

19,92

12,34

19,37

2,53

0,00

2,53
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En aplicació de la nova metodologia de càlcul establerta a la norma i d’acord amb les
dades informades a l’aplicació de l’Oficina virtual d’entitats locals del Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública, el resultat és el següent:

ACTA DE PLE

De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord amb
l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la
informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors.

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

La disposició transitòria única del Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, estableix
que la nova metodologia de càlcul prevista a la modificació de l’article 5 del Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol, tindrà lloc a partir del segon trimestre de l’exercici 2018.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

001

L’obligació de remissió d’informació a la qual es refereix aquest informe s’ha de fer per
mitjans electrònics, a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública
habiliti a l’efecte, i mitjançant signatura electrònica.
El compliment d’aquesta obligació s’ha fet en data 30 de juliol de 2018, mitjançant
l’aplicació habilitada a tal efecte a l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb
les Entitats Locals.

Secretària interventora tresorera accidental
Banyeres del Penedès, 30 de juliol de 2018

INTERVENCIONS
La regidora d’hisenda Anna Jané exposa el següent:
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament.
En el Reial Decret 1040/2017 de 22 de desembre es canvia la metodologia de càlcul del
PMP a proveïdors de les Administracions Públiques a partir del segon trimestre de 2018,
amb l’objectiu de reforçar el compliment de la normativa europea en matèria de lluita
contra la morositat.
La nova metodologia no modifica el termini màxim de pagament a proveïdors que
continua sent de 30 dies, sinó que el canvi ve en la data d’inici del còmput dels terminis.
El període per aprovar les factures des de la data de registre continua sent de 30 dies,
però el PMP comença a computar des de l’aprovació de les factures i no des dels 30
dies següents a l’entrada de la factura en el registre com fins ara. Amb aquesta nova
metodologia de càlcul el PMP no prendrà valors negatius.
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Immaculada Rocío Santos Cuellas

ACTA DE PLE

Això és tot el que cal informar.

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

El PMP també es publica a la pàgina web municipal www.banyeresdelpenedes.cat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En l’aplicació d’aquesta nova metodologia de càlcul establerta el resultat del PMP global
a proveïdors del segon trimestre del 2018 és de 17.18 dies.
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Banyeres del Penedès

17,18

09-43-020-AA000

Banyeres del Penedès

09-43-020-AV001

F. Josep Cañas

19,92

12,34

19,37

2,53

0,00

2,53

Aquesta informació s’ha remès per mitjans electrònics al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques en data 30 de juliol de 2018.

El Ple es dona per assabentat

Donar compte Decrets
Nom
DECRET
2018-0068

DECRET
2018-0069

Data

Resum

Expedient

16/07/2018
20:30

Convocatòria a sessió ordinària del Ple
de data 19 de juliol de 2018
(PLN/2018/7)

PLN/2018/7

17/07/2018
13:16

Autorització per tallar el carrer Major i
Carrer Camí de Llorenç per fer feines a
la façana de Cal Fontanilles del dia

895/2018

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

Codi Validació: AZD29S29LMETEWQYCW7PGTQCC | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 36

Entidad

Código de
Entidad

Periodo
Medio de
Pago
Trimestral *

ACTA DE PLE

Ratio de
Ratio de
Operaciones
Operaciones
Pendientes
Pagadas *
de Pago *

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

DETALL:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

DECRET
2018-0072

DECRET
2018-0073

DECRET
2018-0074

DECRET
2018-0075
DECRET
2018-0076

Convocatòria de la Junta de Govern
Local en sessió ordinària de data 18 de
juliol de 2018. JGL/2018/25

JGL/2018/25

23/07/2018
23:20

Decret avocació i resolució sol·licitud de
material per torneig de futbol-platja que
organitza la Penya Blaugrana de
Banyeres el 4/08/18

907/2018

30/07/2018
13:48

Sol·licitud d'excedència voluntària de la
treballadora amb NIF:..060K

906/2018

30/07/2018
14:13

Sol·licitud parc del Priorat el dia 5
d'agost a les 18.30 hores per a la
celebració d'un aniversari --Exp
958/2018

958/2018

31/07/2018
0:34

Sol·licitud material per a fer una
celebració el dia 3 d'agost de 2018 Exp.959/2018

959/2018

Rectificació error material en el Decret
de l’Alcaldia número 2018-0072

906/2018

Contractació del Sr. amb DNI: ..986B
com auxiliar administratiu C2 subscrit a
l'àrea de secretaria mitjançant un
contracte d'interinatge fins cobertura de
la plaça

961/2018

31/07/2018
12:19

31/07/2018
12:33

DECRET
2018-0077

01/08/2018
15:49

DECRET
2018-0078

03/08/2018
10:49

03/08/2018
14:31

Convocatòria Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 2 d'agost de
2018. JGL/2018/26

Sol·licitud per fer bivac i acampar al
torrent Lluc el 8 d'agost.

Tall del carrer Albert Santó el 4 d'agost
a partir de les 20:00h per la realització

JGL/2018/26

976/2018

969/2018
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DECRET
2018-0071

17/07/2018
15:37
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DECRET
2018-0070

ACTA DE PLE

18/07/18 al 25/07/18.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

DECRET
2018-0082

DECRET
2018-0083

DECRET
2018-0084

Sol·licitud de cessió de material a
l'Ajuntament de Bellvei per la seva festa
major els dies compresos entre el 14
d'agost i el 19 d'agost de 2018.

982/2018

10/08/2018
10:53

Sol·licitud per fer ús del Parc del Priorat
el 25 d'agost de 2018 a partir de les
17:00h en motiu de la celebració d'un
aniversari

988/2018

13/08/2018
14:25

Sol·licitud tall via pública del C/ Pau
Casals per la celebració d'un sopar de
germanor el 17 d'agost de 2018 a partir
de les 20:00h i fins la 01:00h

1003/2018

14/08/2018
10:40

Delegació de les funcions d’alcaldia per
a celebració de matrimoni civil a la
regidora Núria Figueras pel proper dia
14 de setembre de 2018

53/2018

21/08/2018
21:06

Decret d'inici d’expedient de baixes per
inscripció indeguda al padró d’habitants
per incompliment dels requisits de l’art.
54 del Reglament de Població i
Demarcació Territorial dels ens locals
(BII)

520/2018

21/08/2018

Sol·licitud de material per a la festa

1032/2018

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

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

DECRET
2018-0081

08/08/2018
11:35
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DECRET
2018-0080

ACTA DE PLE

d'un sopar popular

DECRET
2018-0079

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

DECRET
2018-0088

DECRET
2018-0089

22/08/2018
15:33

Sol·licitud de cessió d'un desfibril·lador
al CF Banyeres pel dia 23 d'agost i els
partits de lliga disputats al Camp de
Futbol Municipal de Banyeres a partir
del 2 de setembre –

Convocatòria Junta de Govern local en
sessió ordinària de data 23 d'agost de
2018. JGL/2018/27

24/08/2018
15:39

Decret de convocatòria de la comissió
especial de comptes per dictaminar
sobre el compte general de l'exercici
2017.

29/08/2018
17:32

Admissió a tràmit de reclamació de
responsabilitat patrimonial per danys en
habitatge

1034/2018

JGL/2018/27

CEC/2018/1

169/2018

DECRET
2018-0090

30/08/2018
12:40

Delegació funcions alcaldia per
celebració matrimoni civil a la regidora
Anna Ordóñez Rivero pel proper dia 1
de setembre de 2018

53/2018

DECRET
2018-0091

03/09/2018
14:26

Decret d'alcaldia d'aprovació cessió
material al Ball de Diables de Banyeres
el 9 de setembre de 2018.

1043/2018

DECRET
2018-0092

05/09/2018
10:47

Decret d'alcaldia d'aprovació de la
sol·licitud tall del C/ Pau Casals per la
celebració d'un sopar de germanor de
20:00h a 01:00h el 7 de setembre de
2018.

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

DECRET
2018-0087

21/08/2018
21:09

major de l'Arboç del 24 al 29 d'agost de
2018

1048/2018
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DECRET
2018-0086

21:08

ACTA DE PLE

DECRET
2018-0085

05/09/2018
14:57

Convocatòria Junta de Govern local en
sessió ordinària de data 6 de setembre
de 2018. JGL/2018/28

JGL/2018/28

DECRET
2018-0094

12/09/2018
14:53

Convocatòria Junta de Govern Local de
caràcter ordinari de data 13 de
setembre de 2018. JGL/2018/29

JGL/2018/29

DECRET
2018-0095

13/09/2018
20:10

Extinció del contracte laboral de la
treballadora amb DNI 425Z per fi de
substitució

1079/2018

INTERVENCIONS

El Sr. Alcalde explica els motius de les baixes de dos auxiliars d’oficina i comenta que
s’haurà de convocar una nova borsa de treball ja que no tenim cobertura si hi ha alguna
baixa més.
El Ple es dona per assabentat

Donar compte de les Juntes de Govern Local
Nom

Data

Resum

Expedient

ACTA DE
Acta Junta de Govern Local en
JUNTA DE
10/09/2018
sessió ordinària de data 6 de
GOVERN 201813:29
setembre de 2018. JGL/2018/28
0028

JGL/2018/28

ACTA DE
JUNTA DE
27/08/2018
GOVERN 20180:08
0027

Acta Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 23
d'agost de 2018. JGL/2018/27

JGL/2018/27

ACTA DE
JUNTA DE
03/08/2018
GOVERN 201813:51
0026

Acta Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 2
d'agost de 2018. JGL/2018/26

JGL/2018/26
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ACTA DE PLE

La Sra. Ordóñez pregunta si se’ls hi pot explicar els decrets d’alcaldia referents a dos
baixes de treballadors/res i una nova contractació.
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DECRET
2018-0093

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA DE
JUNTA DE
25/07/2018
GOVERN 20180:07
0025

Acta junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 18 de
juliol de 2018. JGL/2018/25

JGL/2018/25

INTERVENCIONS

L’alcalde dona pas a la Regidora Anna Jané i Caralt per a que respongui a una pregunta
formulada en el ple anterior sobre el cost real de la celebració de la trobada de les
Harley’s, que diu el següent:

“El cost de la trobada de Harley’s d’aquest any ha estat de 10.915,99€. El cost és
semblant al de l’any passat, comentar que hem ingressat aquest any per part de la
Diputació de Tarragona una subvenció per la concentració del 2017 de 4.711,62€
(gairebé de la meitat del seu cost). Enguany s’ha tornat a sol·licitar la mateixa subvenció
i estem a l’espera de la seva resolució durant aquest quart trimestre.
Les despeses a càrrec de l’ajuntament han estat:
- el servei de neteja viaria.
- reforç de contenidors amb el corresponent buidatge, recollida i gestió de residus.
- cabines sanitàries i neteja d’aquestes.
- part del servei de seguretat privada.
- actuacions de les entitats culturals municipals i actuació dels Falcons de Vilafranca.
Les despeses que ha assumit el club per un valor de més de 25.000€ són:
- actuacions musicals dels 3 dies i shows de burlesques.
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L’alcalde contesta a les preguntes del Ple anterior formulades pel Sr. Jordi Guasch com
a representant de PDeCAT sobre el Logis Penedès, i comenta que és un tema molt
complex, considera que l’actual proposta no és l’adequada i s’està treballant amb una
alternativa amb el consens de tots els agents intervinents del nostre terme i prèviament a
donar la última proposta, es buscarà el consens de tots els grups polítics del consistori.

ACTA DE PLE

C) PRECS I PREGUNTES

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

El Ple es dona per assabentat

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- equips de so i il·luminació.
- actuacions dels Gegants de Llorenç, les Puces del Vendrell i la batucada Petafort.
- part del servei de seguretat privada.
- publicitat en diverses revistes especialitzades, els cartells i els flyers.

Per altra banda, amb l’acollida de la concentració creiem que podem ajudar amb la
promoció dels allotjaments turístics del municipi els quals van estar tots pràcticament en
plena ocupació, així com dels bars i dels restaurants locals. Aquests últims no només
veuen l’impacte durant aquest cap de setmana si no que al llarg de l’any van tenint
moviment de motos i membres del club, els quals també han organitzat esmorzar o
dinars en ells.
Des de el club valoren positivament l’acollida rebuda pel poble, aposten per una
continuïtat amb el municipi i estan oberts a qualsevol col·laboració. És per aquest motiu
que al llarg de l’any volen col·laborar amb nosaltres com van fer per l’arribada del patge
reial o organitzant diferents activitats. Al mes de febrer van organitzar un matí de jocs i
xocolatada gratuïta per tots els infants del poble, o el passat mes d’octubre van
organitzar un concert i esmorzar on van servir 400 racions de botifarra, pa amb tomàquet
i mongetes, on es van comprometre a comprar tot el menjar en els comerços locals.
Aquest proper mes d’octubre volen tornar a organitzar un altre esmorzar popular amb les
mateixes condicions que l’any passat.
Nosaltres vam decidir apostar per aquesta festa perquè vam veure una repercussió
positiva pel municipi.
Alcalde comenta que el tema Boscos ara s’ha tornat a reiniciar amb la reincorporació del
Secretari i la setmana vinent tenen previstes dues reunions amb dos advocats.
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I com no, també veiem una oportunitat de promoció de les entitats culturals de Banyeres.
Les seves actuacions no han deixat indiferents sobretot a les persones que venen de
fora de Catalunya, es pot veure reflexat a les xarxes socials d’alguns clubs o visitants on
la setmana següent tenien penjades fotos d’aquestes actuacions.
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Considerem que aquest esdeveniment ha estat positiu pel municipi, ja que tots els
banyerencs i banyerenques han pogut gaudir durant 3 dies de concerts, actuacions
culturals, jocs, rutes motoristes, etc. Per altra banda, veiem una oportunitat de promoció
tant del municipi a nivell nacional com internacional com del nostre territori a través de
les rutes motoristes. A les bosses dels inscrits s’ha posat un tríptic del municipi i un full
explicatiu de qui era en Josep Cañas i les seves principals obres convidant-los a visitar
el museu (document que també es va traduir al anglès). Cal dir que a la trobada han
assistit motoristes de diverses part d’Europa com d’Alemanya, Bèlgica, França, Andorra;
dels diferents clubs de tot Espanya com poden ser Canàries, Euskalerria, Cantabria,
Màlaga, Madrid, la Mancha, Mallorca, Astúries, Castelló, Guadalajara, etc. , així com de
diferents indrets de Catalunya.

ACTA DE PLE

A més a més, ha anat a càrrec del club l’organització del dinar i sopar de germanor de
dissabte que enguany l’ha servit la Societat Nova, i l’esmorzar de diumenge; la gestió de
la barra i el merchandising de la concentració.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Tema de sanitat, ja havíem contestat i la setmana vinent tindrem dues visites més.
EQ Esteve, tot i que tenen totes les llicències pagades i concedides però han decidit no
ampliar naus i no fer les obres previstes, ja que la nova direcció considera que han
d’explotar la maquinària disponible a tres torns, 7 dies a la setmana, a més, faran
ampliacions però dins de les mateixes naus.
PDeCAT

si

Pregunta sobre els Boscos, hi ha avanços?
Volem saber el posicionament de l’Ajuntament respecte el Logis, és un tema prou
important per a que si s’han de prendre decisions sigui de forma conjunta.
Respecte a l’aprovació de factures, comentar que celebrem que l’Ajuntament tingui
aquesta alegria econòmica per a permetre’s despeses de certs nivell, que quan nosaltres
estàvem al govern no ens podíem permetre, com per exemple despeses de publicitat de
1600 €, despeses de la línia verda, lloguers de grups electrògens, factura de 655, 22 €
de lloguer de generador, despeses neteges suplementàries d’activitats de 2.778 €,
potser hi ha despeses que una brigada sobredimensionada podria assumir, i no acabant
subcontractant com per exemple, reparacions d’avaries d’aigües de 1.780 €.
L’amortització de deute que van fer vostès és perquè no la podien destinar a cap altra
cosa.
Aclariment sobre l’assignatura del document referent al PMI (Període Mig de Pagament),
ja que hi ha un informe tècnic de data 30 de juliol amb una firma manual sobreposada al
text, i un segell electrònic de 14 de setembre, com és que aquest document no està
firmat electrònicament tal i com marca la llei.

PSC
La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:
Avui no anàvem a fer preguntes perquè a la Junta de Portaveus l’alcalde ens va
comentar que ens contestarien a totes les preguntes que no ens ha contestat al llarg
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Alcalde comenta que les llicències no son perpètues, i si transcorre el temps de vigència
de la llicència, EQ Esteve les haurà de renovar.
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Respecte EQ Esteve les Llicència d’obres tenen una vigència determinada, i
decideixen iniciar les obres acabada la vigència de la llicència? L’hauran de renovar?

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d’aquesta legislatura; però veiem que només ens ha contestat allò referent a EcoEsteve,
prepararem un document i farem registre d’entrada perquè al següent ple ens pugui
contestar a totes les preguntes que hem fet.
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ACTA DE PLE

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número : 2018-0007 Data : 02/10/2018

Les intervencions i respostes de l’Alcalde i/o regidors, debats i altres
comentaris queden reproduïts en el cd en format àudio que s’acompanya a
aquesta acta.

