JGL/2017/18

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

1 / de juny / 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 20:09 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

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

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

Òrgan col·legiat:

Codi Validació: H9APXGNZ7G34LE4P5NZDCY6K3 | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 30

Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 12/06/2017
HASH: 1581821f848ab8e104c277e28ae08fa6

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 12/06/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

ACTA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

“A la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017 es va aprovar sol·licitar
subvenció en l’àmbit del Patrimoni Cultural per adquirir llibres.
Atès que s’ha observat un error en la redacció de la proposta i se suggereixen les
següents modificacions:
Cal suprimir la frase “El sotasignant declara que:” en el primer paràgraf de la part
expositiva i la frase “La sotasignant declara que:” situada al començament de la
memòria de la Regidoria de Cultura.
És tot el que cal informar al respecte.
Manoli Márquez Gil
Tècnica sociocultural

Expedient 715/2017. Taxa ocupació via pública (TOVP) Endesa Energia XXI,
S.L.U any 2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DE L’EMPRESA
ENDESA ENERGIA XXI S.L.U.- EXP.715/2017
Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a
l’any 2016, a l’empresa Endesa Energia, XXI, S.L.U, amb NIF B82846825, i domicili a la
Plaça Ruiz de Alba, 7, del municipi de Sevilla.
D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2016 per la seva activitat de subministrament d’energia elèctrica en aquest municipi, per
un import de 130.922,52 €.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2016, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Endesa
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Vist l’informe de la Tècnica Sociocultural sobre l’entrada material de l’acord de Junta de
Govern Local de data 25 de maig de 2017 i títol “Subvenció en l’àmbit del Patrimoni
Cultural per adquirir llibres mitjançant el sistema d’adquisició bibliotecària durant
l’exercici 2017,” que diu:

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment,
incloent les rectificacions
indicades

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Energia XXI, S.L.U, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb
posterioritat:
La facturació del consum durant l’any 2016 ha estat de 130.922,52 €.
La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):

Expedient 701/2017. Taxa ocupació via publica (TOVP) Axpo Iberia, S.L any 2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DE L’EMPRESA
AXPO IBERIA, S.L.- EXP.701/2017
Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a
l’any 2016, a l’empresa Axpo Iberia, S.L, amb NIF A83160994, i domicili a la Plaça de la
Castellana nº 66, 6ª planta 28046 Madrid.
D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2016 per la seva activitat d’electricitat en aquest municipi, per un import de 29.746,15 €.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2016, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Axpo
Iberia, S.L, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb
posterioritat:
La facturació del consum durant l’any 2016 ha estat de 29.746,15 €.
La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):
29.746,15 x 0.015

= 446,19 €

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Axpo Iberia, S.L, informar que aquest import
l’haurà d’ingressar en el número de compte ES.30.0182.5634.14.0200092388
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Endesa Energia XXI, S.L.U, informar que
aquest
import
l’haurà
d’ingressar
en
el
número
de
compte
ES.30.0182.5634.14.0200092388
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

= 3.433,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

130.922,52 x 0.015

Expedient 703/2017. Taxa ocupació via publica (TOVP) Endesa Distribució
Electrica SL any 2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2016, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Endesa
Distribució Eléctrica, S.L, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir
amb posterioritat:
La facturació del consum durant l’any 2016 ha estat de 1.305.996,29 €.
La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):
1.305.996,29 x 0.015 = 19.589,94 €
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Endesa Distribució Eléctrica, S.L, informar
que
aquest
import
l’haurà
d’ingressar
en
el
número
de
compte
ES.30.0182.5634.14.0200092388
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 718/2017. Taxa ocupació via pública (TOVP) Viesgo Energia, S.L any
2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA DE
L’EMPRESA VIESGO ENERGIA, S.L.- EXP.718/2017
Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2016 per la seva activitat de telefonia en aquest municipi, per un import de 1.305.996,29
€.
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Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a
l’any 2016, a l’empresa Endesa Distribució Eléctrica, S.L, amb NIF B82846817, i domicili
a l’Av. Vilanova núm. 2-10, del municipi de Barcelona.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DE L’EMPRESA
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L.- EXP.703/2017

l’any 2016, a l’empresa Viesgo Energia, S.L, amb NIF B39540760, i domicili a la C.
Concejo, s/n Polígon Industrial Candina, 39011 Santander.
D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2016 per la seva activitat de subministrament d’energia elèctrica en aquest municipi, per
un import de 3.025,14 €.

3.025,14 x 0.015

= 45,38 €

SEGON.- Considerar que l’empresa ha realitzat autoliquidacions corresponents al 100%
de la taxa i per tant l’import a liquidar es 0,00€.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Viesgo Energia, S.LQUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 702/2017. Taxa ocupació via publica (TOVP ) Orange Espagne, S.A.U
any 2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DE L’EMPRESA
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.- EXP.702/2017
Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a
l’any 2016, a l’empresa Orange Espagne, S.A.U, amb NIF A82009812, i domicili PE La
Finca, Paseo Club Deportivo, nº 1 Edif 8 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2016 per la seva activitat de telefonia en aquest municipi, per un import de 32.362,64 €.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2016, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Orange

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

La facturació del consum durant l’any 2016 ha estat de 3.025,14 €.
La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):
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PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2016, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Viesgo
Energia, S.L, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb
posterioritat:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Espagne, S.A.U, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb
posterioritat:
La facturació del consum durant l’any 2016 ha estat de 32.362,64 €.
La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):

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

Expedient 731/2017. Aprovació nòmines mes maig
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR SI S’ESCAU NÒMINES DEL PERSONAL LABORAL, FUNCIONARI,
CÀRRECS ELECTES I PLANS D’OCUPACIÓ DEL MES MAIG.- Exp. 731/2017
En relació al expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès corresponents al mes de maig 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.
Vist que en les bases d’execució del pressupost en la base 40 gestió de la despesa en
matèria de personal, que a continuació es transcriu:

“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 paga
extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament de la paga
extraordinària serà compatible amb les bestretes.
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SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Orange Espagne, S.A.U, informar que
aquest
import
l’haurà
d’ingressar
en
el
número
de
compte
ES.30.0182.5634.14.0200092388

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

= 485,44 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

32.362,64 x 0.015

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.”

Cost Total: 59.946,52 €
Total Cost Seguretat Social: 15.639,49 €
Quotes Obreres: 3.031,51 €
Total líquid a percebre per el personal funcionari, laboral, càrrecs electes i plans
d’ocupació: 36.841,78 €
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 720/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals
Favorable

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del personal funcionari,
laboral, càrrecs electes i plans d’ocupació, així com l’ordenació del inici dels tràmits
necessaris per la fiscalització i el pagament de la despesa per part de l’interventor amb el
següent desglossament :

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Codi Validació: H9APXGNZ7G34LE4P5NZDCY6K3 | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 30

APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ DESTINADA A INVERSIONS I A GESTIÓ I FUNCIONAMENT
DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, INCLOSOS EDIFICIS I INDRETS
SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
CONVOCATÒRIA 2017

Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona al BOPT núm. 64 de data 31
de març de 2017, tal com:
Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb
població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions i a gestió i funcionament dels
equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de
valor cultural.
El termini de presentació de sol·licituds és fins el 2 de juny de 2017.

La
sol·licitud
de
subvenció
s’ha
de
presentar
electrònicament
a
l’adreça
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online, adjuntant la informació detallada a la base setena.
Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès de data 30 de maig de 2017, que es transcriu seguidament:

“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE CULTURA SOBRE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A INVERSIONS I A

Atès que a les bases específiques es determinen els dos programes subvencionables:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ INCLOSOS
EDIFICIS I INDRETS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona al BOPT núm. 64 de data 31
de març de 2017, tal com:
Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb
població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions i a gestió i funcionament dels
equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de
valor cultural.

Import màxim de subvenció : 5.000,00 €

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

Programa d’Inversions
a) Obres de conservació, reforma i millora dels equipaments municipals culturals i/o
d’interès ciutadà, inclosos els edificis i indrets singulars o patrimonials.
b) Adquisició de béns mobles i altres elements que dins el concepte de béns mobles siguin
justificats per a la finalitat objecte d’aquestes bases.

Les actuacions d’aquest programa es poden realitzar durant l’any de la convocatòria i el
següent.
El termini per a justificar les subvencions atorgades per inversions és, com a màxim, fins el
31 de desembre de l’any següent al de la concessió.

Import màxim de subvenció : 3.000,00 €
Les actuacions d’aquest programa s’han realitzar durant l’any de la convocatòria.
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Programa de gestió i funcionament per als equipaments de serveis al ciutadà oberts al
públic
Té per finalitat la cooperació en les despeses generals de gestió, administració i
funcionament associades directament a l’equipament: material no inventariable, consums,
neteja, seguretat, personal necessari per a dur a terme les activitats...

El termini per a justificar les subvencions atorgades per gestió i manteniment serà fins el 31
de març de l’any següent al de la concessió.
Atès l’equipament cultural Centre Cívic Ernest Lluch és un espai que ofereix activitats culturals i socials
al llarg de l’any, en el qual hi treballen dues persones, una coordinadora de les àrees de cultura, festes i
joventut i un responsable de la biblioteca.
Atès que l’equipament cultural està destinat a donar servei a tots els habitants del municipi oferint
diverses activitats i disciplines culturals, i en el qual també es troba la Llar d’Avis de Banyeres.

La Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, considera
que el Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès fomenta i promou la cultura, ofereix activitats

que són d’interès general, utilitat pública, fomenten la cohesió social, així com la participació ciutadana.
Atès que al pressupost municipal de l’any 2017 existeix crèdit suficient i adequat per a finançar les
despeses que comporten la gestió, funcionament i inversions de l’equipament, atès les partides
pressupostàries següents :

Programa d’Inversions

3360

62200

Millores esglésies, ermites i altres d'interès històric

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Obres de conservació, reforma i millora dels equipaments municipals culturals i/o d’interès
ciutadà, inclosos els edificis i indrets singulars o patrimonials
10.000,00

Compra de béns mobles
9240
3321
3321
3321

62507
22199
22699
62501

Mobiliari. Centre Cívic Ernest Lluch
Altres subministraments. Carnets biblioteca i altres
Altres despeses diverses. Punt Xarxa
Mobiliari. Biblioteca pública

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

10.000,00

300,00
1.600,00
3.240,00
2.500,00
7.640,00

Programa de gestió i funcionament per als equipaments de serveis al ciutadà oberts al
públic
13000
13002
16000

3321
3321
3321
3321

13000
13002
16000
22000

9240
9240
9240
9240

22000
22100
22200
22700

9240

21200

Retribucions bàsiques personal laboral fix o indefinit.
Centre cívic
Complement d'antiguitat. Centre cívic
Seguretat Social. Centre cívic
Retribucions bàsiques personal laboral fix o indefinit.
Biblioteca pública
Complement d'antiguitat. Biblioteca pública
Seguretat Social. Biblioteca pública
Material oficina biblioteca
Material d'oficina ordinari no inventariable. Centre cívic
Ernest Lluch
Energia elèctrica. Centre cívic Ernest Lluch
Serveis de telecomunicacions. Centre cívic Ernest Lluch
Neteja. Centre cívic Ernest Lluch
Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres
construccions. Centre cívic Ernest Lluch

21.132,95
1.873,69
7.222,77
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3340
3340
3340

18.271,31
189,59
5.824,39
200,00
1.400,00
4.200,00
2.400,00
10.181,65
2.300,00

75.646,35

Atès que la Diputació de Tarragona convoca una subvenció destinada a inversions i a gestió i
funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, es veu una oportunitat poder sol·licitar
l’esmentada subvenció per tal de sufragar part de les despeses de funcionament, d’inversions i de
compra de béns mobles per a l’equipament amb la finalitat de donar millor servei a tots els usuaris del
Centre Cívic Ernest Lluch.

Subvenció sol·licitada
5.000,00 €

Despeses gestió i funcionament
75.646,35 €

Subvenció sol·licitada
3.000,00 €

Ida Berdusán Farré
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

Despeses inversions
17.640,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

La Sra. Ida Berdusán Farré considera una oportunitat poder sol·licitar l’esmentada subvenció per tal de
sufragar part de les despeses de les activitats culturals de l’any 2017 presentant el següent quadre :

Despeses inversions
17.640,00 €

Subvenció sol·licitada
5.000,00 €

Despeses gestió i funcionament
75.646,35 €

Subvenció sol·licitada
3.000,00 €
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PRIMER.- Aprovar sol·licitar la subvenció destinada a inversions i a gestió i funcionament dels
equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor
cultural de la Unitat de Cultura, de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de
Tarragona per a l’any 2017 amb el següent quadre :

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

TERCER.- Tramitar la sol·licitud de concessió de subvenció de forma electrònica, a través de l’adreça
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 719/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A L’ANY 2017

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona al BOPT núm. 64 de data 31
de març de 2017, tal com:
Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions als municipis i EMD de la demarcació de Tarragona, amb població fins a 5.000
habitants, per dur a terme programes i activitats culturals.
El termini de presentació de sol·licituds és fins el 2 de juny de 2017.

La
sol·licitud
de
subvenció
s’ha
de
presentar
electrònicament
a
l’adreça
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online, adjuntant la informació detallada a la base setena.
Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès de data 30 de maig de 2017, que es transcriu seguidament:

“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE CULTURA SOBRE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A
PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona al BOPT núm. 64 de data 31
de març de 2017, tal com:
Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions als municipis i EMD de la demarcació de Tarragona, amb població fins a 5.000
habitants, per dur a terme programes i activitats culturals.
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Atès que cada any l’Ajuntament de Banyeres del Penedès sol·licita l’esmentada subvenció donat que
l’Àrea de Cultura té un programa estable d’activitats al llarg de l’any com són: presentacions de llibres i
contes infantils, xerrades i exposicions de diferent temàtica, cursos i tallers destinats a diferent públic,
entra d’altres activitats culturals i socials.

La Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, considera
que les activitats culturals i socials que es realitzen al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del
Penedès fomenten i promouen la cultura, que són d’interès general, utilitat pública, fomenten la cohesió
social, així com la participació ciutadana.
Atès que al pressupost municipal de l’any 2017 existeix crèdit suficient i adequat per a finançar les
despeses que comporten la realització de les activitats, a les partides pressupostàries següents :
3300
3340
3340
3340
3340

Promoció cultural
Promoció cultural
Promoció cultural
Promoció cultural
Promoció cultural

22601
22609
48205
48206
48207

3340
3340
3340

Promoció cultural
Promoció cultural
Promoció cultural

48209
48210
48210

Atencions protocol·làries i representatives
Activitats culturals
Subvenció Esbart Santa Eulàlia
Subvenció Drac de Banyeres
Subvenció Diables de Banyeres
Subvenció Bandolers i Trabucaires
Montserrat Poch
Subvenció Grup de Bastoners
Subvenció Grup de Bastoners. Aniversari

150,00
10.000,00
1.322,00
2.140,50
700,00
d'en

900,00
1.100,00
1.000,00

48212
48214
48215
48216
48218
48219
48220
48222

3370
3370
3370
3370

Cursos i tallers
Cursos i tallers
Cursos i tallers

21300
22199
22799

Festes populars i
festejos

20900

3380
3380

Subvenció Fundació Marta Mata Garriga
Subvenció Grup Teatre
Subvenció Societat Nova
Subvenció Institut d'Estudis Penedesencs
Subvenció Revista el Cérvol
Subvenció Escola Contrapunt
Altres transferències
Subvenció ArqueoVitis SCCL. Edició conte infantil
PROMOCIÓ CULTURAL

500,00
600,00
1.500,00
400,00
100,00
5.000,00
500,00
1.000,00
26.912,50

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
Material de serveis
Professors cursos
CURSOS I TALLERS

200,00
300,00
20.000,00
20.500,00

Cànons. Drets d'autor SGAE

2.200,00
2.200,00

DRETS D’AUTOR

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

Promoció cultural
Promoció cultural
Promoció cultural
Promoció cultural
Promoció cultural
Promoció cultural
Promoció cultural
Promoció cultural

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

3340
3340
3340
3340
3340
3340
3340
3340
3340

Atès que al pressupost municipal de 2017 existeix la partida pressupostària d’ingressos 34900 de les
quotes dels alumnes del cursos i tallers per import de 6.000 €.
Atès que la Diputació de Tarragona convoca una subvenció per a programes i activitats culturals pels
municipis de fins a 5.000 habitants, es veu una oportunitat poder sol·licitar l’esmentada subvenció per tal
de sufragar part de les despeses de les activitats culturals de l’any 2017.
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Respecte al finançament de les actuacions, les bases específiques de la convocatòria 2017, en concret,
la Base 4 preveuen que la quantia de la concessió és la que resulta de la valoració i
ponderació de les peticions i de la distribució de la consignació existent a l’aplicació
pressupostària corresponent entre el nombre de sol·licituds presentades i en funció del
pressupost elegible, tenint en compte que s’ha de fixar un import màxim de subvenció que
s’acorda a la convocatòria anual. Aquest import màxim queda fixat en 6.000 euros així com
un import mínim per ens local de 300 euros.
Atès que les activitats a subvencionar s’han de realitzar durant l’any 2017 i justificar-les durant el primer
trimestre de l’any 2018.

La Sra. Ida Berdusán Farré considera una oportunitat poder sol·licitar l’esmentada subvenció per tal de
sufragar part de les despeses de les activitats culturals de l’any 2017 presentant el següent quadre:
Despeses de les activitats
49.612,50 €

Ingressos potencials
de l’activitat
6.000,00 €

Subvenció sol·licitada

No es demana cap activitat concreta donat que la convocatòria no ho exigeix.
Ida Berdusán Farré
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”

6.000,00 €

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar sol·licitar la subvenció per a programes i activitats culturals de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona per a l’any 2017 amb el
següent quadre:

49.612,50 €

Ingressos potencials
de l’activitat
6.000,00 €

Subvenció sol·licitada
6.000,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Despeses de les activitats

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

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

Expedient 743/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals
Favorable

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

TERCER.- Tramitar la sol·licitud de concessió de subvenció de forma electrònica, a través de l’adreça
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS D’ESPORTS BASE I PER A ACTIVITATS
ESPORTIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A L’ANY
2017
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Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona al BOPT núm. 64 de data 31
de març de 2017, tal com:
Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats d’esport base i a
entitats esportives i a ens locals per activitats esportives de caràcter extraordinari.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 2 de juny de 2017.
La
sol·licitud
de
subvenció
s’ha
de
presentar
electrònicament
a
l’adreça
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online, adjuntant la informació detallada a la base setena.
Atès que les bases específiques de la convocatòria 2017, en concret, la Base 7 preveu que els ens
locals només poden presentar una sol·licitud per activitat extraordinària.
Atès la memòria del Sr. Joan Roig Soria, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de
data 30 de maig de 2017, que es transcriu seguidament:

“MEMÒRIA DE L’ÀREA D’ESPORTS SOBRE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS
D’ESPORTS BASE I PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona al BOPT núm. 64 de data 31
de març de 2017, tal com:

-

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats d’esport base i a
entitats esportives i a ens locals per activitats esportives de caràcter extraordinari.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Des de l'Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es vol potenciar l’esport al municipi. A
Banyeres del Penedès, des de fa anys, la pràctica de l’esport es basa principalment en el futbol. Des de
l’Ajuntament volem fomentar altres pràctiques esportives, al municipi ens trobem amb un important
número de persones que dediquen el seu temps lliure a córrer pels nostres camins, i és per aquest motiu
que, amb l’ajuda de persones vinculades a aquest esport, s’ha organitzat una cursa atlètica per camins
de terra pel terme municipal de Banyeres del Penedès i un petit tram pel municipi veí de l’Arboç.
Els objectius que pretenem aconseguir són:
Fomentar l’esport.
Aproximar altres pràctiques esportives al municipi.
Donar a conèixer el municipi i els seus voltants.
Millorar l'oferta esportiva de Banyeres del Penedès.
Promocionar l’oci saludable.

3410

Promoció i
foment de l'esport

22609

Activitats esportives

4.000,00

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

"La Banyerenca run", nom que hem donat a la cursa, va tenir lloc el diumenge 21 de maig i va comptar
amb una participació de 105 corredors. La cursa va finalitzar amb èxit i la valoració dels participants és
molt positiva, per tot això, es preveu que tingui continuïtat cada any i complementar-la amb una
caminada el mateix dia.
El Sr. Joan Roig, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, considera que l’activitat
realitzada és d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social, així com la participació
ciutadana i omple de contingut el concepte de promoció de l’esport.
Atès que al pressupost municipal de l’any 2017 existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la
despesa que comporta la realització de l’activitat a la partida pressupostària següent :
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Atès que la Diputació de Tarragona convoca una subvenció a entitats esportives de la demarcació de
Tarragona per a activitats d’esport base i a entitats esportives i a ens locals per activitats esportives de
caràcter extraordinari, es veu una oportunitat poder sol·licitar l’esmentada subvenció per tal de sufragar
part de les despeses de l’organització de la 1ª edició de La Banyerenca run.
Segons les bases específiques de la convocatòria, els àmbits subvencionables són:
2. Àmbits subvencionables
Els projectes i actuacions objecte de subvenció son els corresponents als següent àmbits:
a) Activitats d’esport base
b) Activitats esportives singulars i extraordinàries organitzades per entitats o ens locals realitzades a les
comarques de Tarragona: premis, campionats, diades esportives, torneigs, marxes, maratons i similars
realitzats a la demarcació de Tarragona.

Atès que la subvenció de la Diputació de Tarragona pot finançar com a màxim el 50% del cost de
l’activitat i que els imports màxims i mínims a concedir són:
- màxim 6.000 euros
- mínim 300 euros
Atès que l’activitat a subvencionar s’ha de realitzar i cal justificar-la durant l’any 2017.
El Sr. Joan Roig Soria considera una oportunitat poder sol·licitar l’esmentada subvenció per tal de
sufragar part de les despeses de l’organització de la 1ª edició de La Banyerenca run presentant el
següent quadre:

Despeses de l’activitat
3.763,41 €

Ingressos potencials
de l’activitat
700,00 €

Subvenció sol·licitada
1.531,70 €

Despeses de l’activitat
3.763,41 €

Ingressos potencials
de l’activitat
700,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Joan Roig Soria
Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar sol·licitar la subvenció a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a
activitats d’esport base i a entitats esportives i a ens locals per activitats esportives de caràcter
extraordinari per a l’any 2017 amb el següent quadre :
Subvenció sol·licitada
1.531,70 €

Expedient 750/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals
Favorable

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en l’execució del present
acord.
TERCER.- Tramitar la sol·licitud de concessió de subvenció de forma electrònica, a través de l’adreça
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ DESTINADA A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS I
D’INTERÈS CIUTADÀ, DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI I NO PREVISTES A LA RESTA
DE CONVOCATÒRIES ANUALS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, CONVOCATÒRIA 2017

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 2 de juny de 2017.
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Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona al BOPT núm. 64 de data 31
de març de 2017, tal com:
Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats
culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de
convocatòries anuals.

La
sol·licitud
de
subvenció
s’ha
de
presentar
electrònicament
a
l’adreça
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online, adjuntant la informació detallada a la base setena.
Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès de data 30 de maig de 2017, que es transcriu seguidament:

“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE CULTURA SOBRE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A INVERSIONS I A
GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ INCLOSOS
EDIFICIS I INDRETS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

Activitats d’ens locals i entitats
a) Actuacions socials, solidaries, d’integració social...
b) Activitats de convivència i cohesió social
c) Activitats culturals extraordinàries

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona al BOPT núm. 64 de data 31
de març de 2017, tal com:
Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats
culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de
convocatòries anuals.
Atès que a les bases específiques es determinen els dos programes subvencionables:

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

Import màxim de subvenció : 40% o fins a 12.000 €
Les actuacions d’aquest programa s’han realitzar durant l’any de la convocatòria.
El termini per a justificar les subvencions atorgades per gestió i manteniment serà fins el 31
de març de l’any següent al de la concessió.
Inversions per a entitats
a) Inversions en equipaments ciutadans destinats preferentment a usos culturals, socials.
b) Inversió per adquisició de béns inventariables pels equipaments ciutadans anteriors
c) Inversió en patrimoni i elements patrimonials culturals
Import màxim de subvenció : 40% o fins a 20.000 €
Les actuacions d’aquest programa es poden realitzar durant l’any de la convocatòria i el
següent.
El termini per a justificar les subvencions atorgades per inversions és, com a màxim, fins el
31 de desembre de l’any següent al de la concessió.
Atès que, segons les bases específiques, es poden presentar dues sol·licituds per activitats i una per
inversions i que és voluntat d’aquest Ajuntament presentar les següents actuacions:

-
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Activitats:
27a Trobada Internacional de Harley’s Davidson, activitat que per primera vegada acull el
nostre municipi i que preveu una gran afluència de participants i públic.
Pressupost estimat de despeses 10.000,00 €

Taller de memòria cognitiva, realitzat per una psicòloga amb un grup de gent gran per tal
d’estimular els sentits i ampliar coneixements.
Pressupost estimat de despeses 4.450,00 €

Inversions:
Coberta del Centre Cívic Ernest Lluch
Pressupost estimat de despeses 40.000,00 €

La Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, considera
que les activitats presentades fomenten i promouen la cultura, que són d’interès general, utilitat pública,
fomenten la cohesió social, així com la participació ciutadana.
Atès que al pressupost municipal de l’any 2017 existeix crèdit suficient i adequat per a finançar les
despeses que comporten les actuacions presentades, atès les partides pressupostàries següents :
Activitats

3380

22699

Activitats festives

2313

22609

Activitats

77.000,00
4.450,00

Inversions
9240

Centre cívic Ernest
Lluch

63200

Condicionament de la coberta del Centre cívic Ernest
Lluch

40.000,00

Subvenció sol·licitada
5.780,00 €

Despeses inversions
40.000,00 €

Subvenció sol·licitada
16.000,00 €
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Despeses de les activitats
14.450,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Atès que la Diputació de Tarragona convoca una subvenció destinada a projectes i activitats culturals i
d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals, es
veu una oportunitat poder sol·licitar l’esmentada subvenció per tal de sufragar part de les despeses
anteriorment especificades presentant el següent quadre :

Despeses de les activitats
14.450,00 €

Subvenció sol·licitada
5.780,00 €

Despeses inversions
40.000,00 €

Subvenció sol·licitada
16.000,00 €
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Ida Berdusán Farré
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar sol·licitar la subvenció per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de
caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona per a l’any 2017 amb el
següent quadre :

SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en l’execució del
present acord.
TERCER.- Tramitar la sol·licitud de concessió de subvenció de forma electrònica, a través de l’adreça
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 710/2017. Concessió directa de subvencions
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIÓ A L’ESBART SANTA EULÀLIA

DE BANYERES DEL PENEDÈS COM A SUPORT PER LA SORTIDA AL PAÍS BASC
Atès l’entrada número 971 de data 13 de març de 2017 en la qual l’Esbart Santa Eulàlia
de Banyeres del Penedès sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès un ajut
econòmic per sufragar part de les despeses de transport de la seva sortida al País Basc.
Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès de data 23 de maig de 2017, que es transcriu seguidament:

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament donar suport a les iniciatives del nostre teixit
associatiu i entenent, que en totes les sortides i els intercanvis que realitzen, difonen el
nom del nostre municipi i el donen a conèixer i que promouen la cultura tradicional
catalana.
La Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, considera que l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès fomenta i
promou la cultura tradicional catalana, difon el nom del nostre municipi allà on hi participa
i que les activitats que porten a terme són d’interès general, utilitat pública, fomenten la
cohesió social, així com la participació ciutadana i per aquest motiu s’estima oportú la
col·laboració econòmica, mitjançant una subvenció directa, per sufragar la meitat de les
despeses del transport en autocar al poble d’Oiartzun al País Basc.”
Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 24 de maig de 2017, en el qual s’acredita
l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 3340
48205 per import de 322,00 €.
Atès l’article 118 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals que
seguidament es transcriu:

“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals o
els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades, per
a fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per a promoure la consecució d’un fi
públic, sense prejudici del que s’estableix a l’article 121 d’aquest Reglament”
Atès l’article 213 i següents de la Llei d’Hisendes Locals:

“Artículo 213. Control interno.

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

Les entitats culturals, socials i esportives de Banyeres del Penedès realitzen diverses
activitats durant l’any al nostre municipi però també es desplacen fora i fan intercanvis
amb altres entitats de províncies del país. En aquest cas, l’Esbart Santa Eulàlia es va
desplaçar al País Basc, en concret al poble de Oiartzun, el cap de setmana 3-5 de febrer
d’enguany amb la finalitat de participar en unes jornades culturals i d’aquesta manera
poder mostrar la cultura i la dansa catalana.
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Atès l’entrada número 971 de data 13 de març de 2017 en la qual l’Esbart Santa Eulàlia
de Banyeres del Penedès sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès un ajut
econòmic per sufragar part de les despeses de transport de la seva sortida al País Basc.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE CULTURA SOBRE LA SORTIDA DE L’ESBART SANTA
EULÀLIA DE BANYERES DEL PENEDÈS AL PAÍS BASC

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

Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions
previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, o en els de
les corporacions locals, sens perjudici d’allò que a aquest respecte estableixi la
seva normativa reguladora.
Vist l’esborrany del conveni regulador de la subvenció, que es transcriu seguidament:

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ENTITAT
CULTURAL ESBART SANTA EULÀLIA DE BANYERES DEL PENEDÈS PER REGULAR
LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER COL·LABORAR EN LES DESPESES DE
TRANSPORT DE LA SORTIDA CULTURAL AL PAÍS BASC
Banyeres del Penedès,.. de maig de 2017
REUNITS
D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.
I de l’altra banda la Sra. Marina Farré Figueras, major d’edat, amb DNI 39722705A, que
actua com a Presidenta de l’entitat CULTURAL Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del
Penedès, amb CIF G43848217
Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,
MANIFESTEN

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

PRIMER.- Que l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès és una
entitat sense ànim de lucre vàlidament constituïda, que vetlla per la conservació i difusió
de la cultura popular.
SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport a les iniciatives i activitats
de l’esmentada entitat, en concret, col·laborar en les despeses de transport de la seva
sortida cultural al País Basc, en concret al poble d’Oiartzun.

PRIMERA.- Objecte i finalitat
L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció a l’entitat cultural
Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès, per import de TRES-CENTS VINT-I-DOS
EUROS (322,00 €) per finançar el 50% de les despeses de transport de la seva sortida
cultural al País Basc entre els dies 3 i 5 de febrer de 2017.
SEGON.- Beneficiari
2.1 Requisits
S’ha comprovat que l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès no és
deutor per cap concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant,
compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, per a ser beneficiària d’una subvenció pública.
2.2 Obligacions
L’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès es compromet a adoptar
les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les
activitats objecte d’aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de
difusió “amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb
el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament.

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions
Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.
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CLÀUSULES
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Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’entitat cultural Esbart
Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès, les parts signants subscriuen el present conveni,
d’acord amb les següents

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

QUARTA.- Import i forma de pagament
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’entitat cultural Esbart Santa
Eulàlia de Banyeres del Penedès per a l’activitat especificada en la clàusula primera
d’aquest conveni, amb la quantitat de TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS (322,00 €), a
càrrec de la partida pressupostària 3340 48205 del pressupost vigent.

L’activitat objecte de la subvenció que es regula en el present conveni ja ha estat
realitzada, atès que la sortida al País Basc va tenir lloc del 3 al 5 de febrer de 2017.
L’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès ja ha presentat
justificants que acrediten la realització de l’activitat objecte d’aquesta subvenció, a la
mateixa sol·licitud de col·laboració va adjuntar la factura de la companyia de transport.
Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina
cap quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 3.
SISENA.- Règim jurídic aplicable
En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.
En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
L’Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
Amadeu Benach i Miquel
La Presidenta de l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès
Marina Farré Figueras
El secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
José Félix Velasco Martínez”
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CINQUENA.- Forma de justificació i termini
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El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de l’Annex
1.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres
del Penedès.

Expedient 712/2017. Concessió directa de subvencions
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
FOLKLÒRICA DRAC DE BANYERES COM A SUPORT PER LA SORTIDA AL PAÍS
BASC
Atès l’entrada número 1093 de data 20 de març de 2017 en la qual l’Associació Folklòrica
Drac de Banyeres sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès un ajut econòmic per
sufragar part de les despeses de transport de la seva sortida al País Basc.
Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès de data 23 de maig de 2017, que es transcriu seguidament:

“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE CULTURA SOBRE LA SORTIDA DE L’ASSOCIACIÓ
FOLKLÒRICA DRAC DE BANYERES AL PAÍS BASC
Atès l’entrada número 1093 de data 20 de març de 2017 en la qual l’Associació Folklòrica
Drac de Banyeres sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès un ajut econòmic per
sufragar part de les despeses de transport de la seva sortida al País Basc.
Les entitats culturals, socials i esportives de Banyeres del Penedès realitzen diverses
activitats durant l’any al nostre municipi però també es desplacen fora i fan intercanvis
amb altres entitats de províncies del país. En aquest cas, l’Associació Folklòrica Drac de
Banyeres es va desplaçar al País Basc, en concret al poble de Oiartzun, el cap de
setmana 3-5 de febrer d’enguany amb la finalitat de participar en unes jornades culturals i
d’aquesta manera poder mostrar la cultura catalana i la tradició del foc.
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TERCER.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 322,00 €
(tres-cents vint-i-dos euros) a favor de l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres
del Penedès a càrrec de l’aplicació pressupostària 3340 48205 del vigent pressupost.
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SEGON.- Aprovar la concessió directa d’una subvenció a l’entitat cultural Esbart Santa
Eulàlia de Banyeres del Penedès per sufragar el 50% de les depeses de transport de la
seva sortida al País Basc.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PRIMER.- Aprovar el conveni de referència i habilitar al Sr. Alcalde per a la seva
signatura i per a la realització de les gestions necessàries en l’execució del present
acord.

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

“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals o
els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades, per
a fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per a promoure la consecució d’un fi
públic, sense prejudici del que s’estableix a l’article 121 d’aquest Reglament”
Atès l’article 213 i següents de la Llei d’Hisendes Locals:

“Artículo 213. Control interno.
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se
determina en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto
de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades
mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función
interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de
las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de
la eficacia.”
Vist l’art. 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
els concordants del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Art. 28. Concessió directa
1. La resolució de concessió i, si escau, els convenis a través dels quals es
canalitzen aquestes subvencions establiran les condicions i compromisos
aplicables de conformitat amb allò disposat en aquesta llei.

Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions
previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, o en els de
les corporacions locals, sens perjudici d’allò que a aquest respecte estableixi la
seva normativa reguladora.
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Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 24 de maig de 2017, en el qual s’acredita
l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 3340
48206 per import de 440,50 €.
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La Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, considera que l’Associació Folklòrica Drac de Banyeres fomenta i promou la
cultura tradicional catalana, difon el nom del nostre municipi allà on hi participa i que les
activitats que porten a terme són d’interès general, utilitat pública, fomenten la cohesió
social, així com la participació ciutadana i per aquest motiu s’estima oportú la
col·laboració econòmica, mitjançant una subvenció directa, per sufragar la meitat de les
despeses del transport en autocar al poble d’Oiartzun al País Basc.”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament donar suport a les iniciatives del nostre teixit
associatiu i entenent, que en totes les sortides i els intercanvis que realitzen, difonen el
nom del nostre municipi i el donen a conèixer i que promouen la cultura tradicional
catalana.

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

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ASSOCIACIÓ
FOLKLÒRICA DRAC DE BANYERES PER REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ PER COL·LABORAR EN LES DESPESES DE TRANSPORT DE LA
SORTIDA CULTURAL AL PAÍS BASC

I de l’altra banda la Sra. Javier Fernández Brea, major d’edat, amb DNI 7785860K, que
actua com a President de l’Associació Folklòrica Drac de Banyeres, amb CIF
G43389907.
Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,
MANIFESTEN
PRIMER.- Que l’Associació Folklòrica Drac de Banyeres és una entitat sense ànim de
lucre vàlidament constituïda, que vetlla per la conservació i difusió de la cultura popular.
SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport a les iniciatives i activitats
de l’esmentada entitat, en concret, col·laborar en les despeses de transport de la seva
sortida cultural al País Basc, en concret al poble d’Oiartzun.
TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.
Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’Associació Folklòrica
Drac de Banyeres, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte i finalitat
L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció a l’Associació
Folklòrica Drac de Banyeres, per import de QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (440,50€) per finançar el 50% de les despeses de transport de la
seva sortida cultural al País Basc entre els dies 3 i 5 de febrer de 2017.
SEGON.- Beneficiari
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D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.
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REUNITS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Banyeres del Penedès,.. de maig de 2017

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

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.
QUARTA.- Import i forma de pagament
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’Associació Folklòrica Drac de
Banyeres per a l’activitat especificada en la clàusula primera d’aquest conveni, amb la
quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(440,50 €), a càrrec de la partida pressupostària 3340 48206 del pressupost vigent.
Aquesta quantitat serà abonada en un termini de 10 dies des de la signatura d’aquest
conveni, regulador de la concessió de la subvenció.
El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de l’Annex
1.
CINQUENA.- Forma de justificació i termini
L’activitat objecte de la subvenció que es regula en el present conveni ja ha estat
realitzada, atès que la sortida al País Basc va tenir lloc del 3 al 5 de febrer de 2017.
L’Associació Folklòrica Drac de Banyeres ja ha presentat justificants que acrediten la
realització de l’activitat objecte d’aquesta subvenció, a la mateixa sol·licitud de
col·laboració va adjuntar la factura de la companyia de transport.
Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina
cap quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 3.

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Codi Validació: H9APXGNZ7G34LE4P5NZDCY6K3 | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 30

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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2.2 Obligacions

SISENA.- Règim jurídic aplicable

El President de l’Associació Folklòrica Drac de Banyeres
Javier Fernández Brea
El secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
José Félix Velasco Martínez”
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni de referència i habilitar al Sr. Alcalde per a la seva
signatura i per a la realització de les gestions necessàries en l’execució del present
acord.
SEGON.- Aprovar la concessió directa d’una subvenció a l’Associació Folklòrica Drac de
Banyeres per sufragar el 50% de les depeses de transport de la seva sortida al País
Basc.
TERCER.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 440,50 €
(quatre-cents euros amb cinquanta cèntims) a favor de l’Associació Folklòrica Drac de
Banyeres a càrrec de l’aplicació pressupostària 3340 48206 del vigent pressupost.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’Associació Folklòrica Drac de Banyeres.

Expedient 722/2017. Contracte menor de serveis, neteja local cooperativa
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
NETEJA DEL LOCAL COOPERATIVA DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS 722/2017

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

L’Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
Amadeu Benach i Miquel
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En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT IL.LUMINACIÓ LED PER
L’ENLLUMENAT MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS A CAUSA D’ACTES
VANDÀLICS. 707/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 29 de maig de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament il·luminació
led per l’enllumenat municipal de Banyeres del Penedès a causa d’actes vandàlics, i
ateses les gestions realitzades amb a l’empresa SyG S.A, per un preu total de 1.634
euros i 343,14 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de SyG S.A relativa a no estar incurs en prohibicions per
contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per poder contractar
amb l’Administració Pública.
Atès a l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 25 de maig de 2017.
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de maig de 2017.
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa SyG S.A, per una
preu total de 1.634 euros i 343,14 euros d’IVA, pel subministrament il·luminació led per
l’enllumenat municipal de Banyeres del Penedès a causa d’actes vandàlics.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 1650 21000 de l’actual pressupost de l’import indicat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

Favorable
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Expedient 707/2017. Contracte Menor de Subministrament, lluminaries junior
led

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 29 de maig de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei neteja del local
cooperativa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades
amb l’empresa Neteges Lola de Banyeres del Penedès, per un preu total de 167 euros i
35,07 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de l’empresa Neteges Lola de Banyeres del Penedès, relativa
a no estar incurs en prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i
demes requisits per poder contractar amb l’Administració Pública.
Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 25 de maig de 2017.
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de maig de 2017.
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Neteges Lola de
Banyeres del Penedès, per un preu total de 167 euros i 35,07 euros d’IVA, pel servei
neteja del local cooperativa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº
9200 22700 de l’actual pressupost de l’import indicat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Expedient 644/2017. Contracte menor de serveis, honoraris execucio sentencia
nº 560/2016 ACA

Antecedents:
Atès a l’escrit de Tornos Abogados SLP, sobre aclariment dels honoraris d’assistència
contenciosa procediment núm. 560/2016 que diu literalment: “En relació al pressupost
adjunt dels nostres honoraris pel complement de Sentència del TSJC i per l'execució de
sentència, passo a fer-vos les següents explicacions addicionals, atesos els canvis
haguts en les persones que han ostentat l'Alcaldia i la Secretaria d'aquest Ajuntament.
La Sentència d'1 de juliol de 2013, del Jutjat Contenciós-Administratiu 3 de Barcelona, va
desestimar el recurs de l'Ajuntament contra la Resolució de l'ACA, d'1 de febrer de 2012,
per la qual donava per extingit el Conveni per les obres de clausura de les EDAR de
Saifores i de St Miquel, per un suposat incompliment de l'Ajuntament. El motiu de la
desestimació era la suposada interposició fora de termini del recurs. En part era
efectivament així, per la manca de poders de l'Ajuntament en un procurador de
Barcelona. Ara bé, atès que en les notificacions l'ACA no acostuma a redactar
correctament els recursos a interposar contra les seves resolucions i només diu que,
previ recurs potestatiu de reposició, es poden impugnar davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, sense indicar termini ni Jutjat o Tribunal davant del qual cal interposar el
recurs, la notificació de la Resolució no produïa efectes i, per tant, el recurs sí que estava
interposat dins del termini.
En base a aquesta raó vàrem interposar recurs d'apel·lació davant la Sala Contenciosa
del TSJC. Per la direcció lletrada d'aquest recurs no vàrem presentar pressupost i vàrem
acordar amb la Secretària i l'Alcalde d'aleshores que, en el seu cas, si el TSJC ens
estimava el recurs d'apel·lació els nostres honoraris ens serien satisfets per l'Ajuntament
per la nostra intervenció en l'execució de Sentència per part de l'ACA. Això en el ben
entès que si el recurs d'apel·lació hagués estat desestimat, l'Ajuntament no ens hagués
hagut d'abonar cap mena de contraprestació.
Dictada per la Sala Contenciosa del TSJC la Sentència 560/2016, de 15 de juliol,
favorable a les pretensions de l'Ajuntament, vàrem haver de presentar un escrit de
complement de Sentència i a més, vàrem iniciar gestions davant el Cap de l'Assessoria
Jurídica de l'ACA, en ordre a l'execució de la sentència i al pagament de l'import
corresponent a l'Ajuntament. Tal i com havíem acordat en el seu moment, com alternativa
a que no havíem cobrat honoraris pel recurs d'apel·lació i atès que el TSJC ens l'havia
estimat, el setembre de 2016 vàrem presentar un pressupost pels dos conceptes
següents:
- Presentació de l'escrit de complement de sentència per un import de 2000,00 €, més
IVA, que ja han estat facturats i abonats per l'Ajuntament.
- Execució de sentència per part de l'ACA i, en el seu cas, incident davant del Jutjat:
4.750,00 €, més IVA, pendent de facturar.
Aquest segon concepte no es va facturar, a l'espera de que l'ACA executés la sentència.
Ara bé, un cop executada i abonat per l'ACA l'import que la Sentència declara a favor de
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PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
D’HONORARIS DIRECCIÓ LLETRADA DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS EN EL COMPLEMENT I EN LA EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA NÚM. 560/2016. 644/2017 (part
demandada Agencia Catalana de l’Aigua)

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

En la partida pressupostària 9200 226.04, amb un crèdit inicial de 7.500 euros, no hi ha
crèdit disponible però existeix crèdit a nivell de borsa de vinculació jurídica. No obstant
això, es posa de manifest el risc de fer ús de la borsa de vinculació jurídica per l’afectació
que pugui tenir a l’execució de les altres partides del pressupost vinculades, de les quals
s’està fent ús de crèdit, de manera que resulta recomanable, fins i tot necessari i
imprescindible, incoar un expedient de modificació de crèdit per suplementar el crèdit de
la partida 9200 226.04 “Jurídics, contenciosos”. Tot això considerant que el crèdit a
imputar al pressupost de 2017 és de 4.750 euros i 997,50 euros d’IVA perquè es va
imputar al pressupost de 2016 la part d’honoraris corresponents a la presentació de
l’escrit de complement de Sentència davant la Sala del TSJC.”
Atès a la declaració jurada de Tornos Abogados SLP, relativa a no estar incurs en
prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per
poder contractar amb l’Administració Pública.
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei d’assistència lletrada a favor de Tornos
Abogados SLP, pel procediment de contracte menor distingint dos imports diferenciats:
a)
2.000 euros i 420 euros d’IVA per haver presentat escrit de complement de
Sentència davant la Sala del TSJC.(ja abonats)
b)
4.750 euros i 997,5 euros d’IVA, per l’assistència indicada a l’escrit de Tornos
Abogados SLP exposat anteriorment (actualment el procediment està culminat).
SEGON.- Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº
9200 226.04, fent ús de borsa de vinculació jurídica per un import de 4,750 euros i 997,5
euros d’IVA per l’assistència indicada anteriorment (actualment el procediment està
culminat) i fer efectiu el pagament.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

La contractació del servei de direcció lletrada de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
en el complement i en l’execució de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya núm. 560/2016, es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per
un import de 6.750 euros i 1.417,50 euros d’IVA, que engloba els 2 imports, tot i que ja ha
estat erròniament pagat sense contracte.
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Vist l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que diu literal: “Significar que amb aquesta
contractació es regularitza la prestació de serveis ja duta a terme, donat el moment
processal en el qual s’havien de dur a terme les actuacions. En concret, la presentació de
l’escrit de complement de sentència es va fer a l’any 2016 i l’obligació, per import de
2.000 euros i 420 euros d’IVA, es va reconèixer per Junta de Govern Local de data 22 de
desembre de 2016 i fet el pagament en data 1 de febrer de 2017. S’informa, a més, que
el procés judicial ja ha finalitzat i ha donat lloc al cobrament per part de l’Ajuntament de la
totalitat de la quantia reclamada, per import de 141.377,08 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

l'Ajuntament, entenem que procedeix emetre aquesta factura per l'import de 4.750,00 €,
més IVA. Tal i com hem dit abans, aquests honoraris constitueixen no només la
contraprestació de les nostres gestions davant l'Assessoria Jurídica de l'ACA, sinó també
una remuneració per l'èxit obtingut en el recurs d'apel·lació, per la direcció lletrada de
qual no vàrem cobrar, inicialment, res a l'Ajuntament.” (fine document anterior)

Assumpte

24/05/2017
Convocatòria JGL de 25 de maig 2017

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
JGL/2017/17

Número : 2017-0020 Data : 12/06/2017

data
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Número de
Decret
2017-0069

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets

Expedient

