JGL/2017/3

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

2 de febrer de 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 19:30 hores

Lloc

Sala de Juntas

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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Òrgan col·legiat:
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

José Félix Velasco Martínez (2 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 06/02/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Amadeu Benach i Miquel (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 06/02/2017
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

ACTA

Unanimitat/Assentiment
S'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 26 de
gener de 2017

Expedient O/16/019 - Devolució fiança obra

EXPEDIENT:
O / 16 / 019
ASSUMPTE:
Resolució
SOL·LICITANT:
Sra. DNI ...296-H
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Devolució de fiances per la reforma del bany i canvi
de finestrera del balcó
EMPLAÇAMENT:
Alcalà de Henares, 3 1er. 2na
REFERÈNCIA CADASTRAL:
1207509CF8710G0009RF
En data 25 de febrer de 2016, la Sra. DNI ... 296-H va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 15 de març de 2016, la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la
concessió de la llicència sol.licitada amb la condició, entre d’altres, de dipositar una fiança de
150 euros per garantir la correcta gestió dels residus de construcció.
En data 5 d’abril de 2016, la Sra. DNI ...296-H, va fer ingrés de la fiança juntament amb
l’import de la llicència.
En data 11 de gener de 2017, la Sra. DNI ...296-H, notifica la finalització de la reforma i
sol·licita la devolució de la fiança dipositada. Acompanya la sol·licitud d’un certificat de la
gestora de residus que s’ha fet càrrec del dipòsit controlat.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto,
que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran
al que estableix la legislació de règim local.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 179/1995,
de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels
residus de construcció produïts en la reforma emparada en la llicència O/16/019, al número
de compte aportat per la sol·licitant.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
TERCER.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se celebri

Expediente 185/2016. OBRES MAJORS (O/16/096)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Expediente 191/2016. OBRES MENORS (O/16/101)
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0
A favor

Amadeu Benach i Miquel
Joan Roig i Soria
Lluís Inglada i Jané

En contra

---

Abstencions

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré
L'abstenció es produeix d'acord l'article 23 2.e) de
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.

Absents

---

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 179/1995,
de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 231,00 euros per garantir la correcta gestió
dels residus de construcció produïts en l’enderroc emparat en la llicència O/16/096, al
número de compte aportat pel sol·licitant.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
TERCER.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se celebri
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En data 28 de setembre de 2016, Defiber, S.A. va presentar sol·licitud de llicència d’obres
per a l’enderroc d’una construcció destinada a magatzem.
En data 1 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la
concessió de la llicència sol·licitada amb la condició, entre d’altres, de dipositar una fiança de
231,00 euros per garantir la correcta gestió dels residus de construcció.
En data 22 de desembre de 2016, Defiber, S.A., va fer ingrés de la fiança juntament amb
l’import de la llicència.
En data 18 de gener de 2017, Defiber, S.A., notifica la finalització de la reforma i sol·licita la
devolució de la fiança dipositada. Acompanya la sol·licitud d’un certificat de la gestora de
residus que s’ha fet càrrec del dipòsit controlat.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto,
que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran
al que estableix la legislació de règim local.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA DE L’ALCALDIA
EXPEDIENT:
O / 16 / 096 – G 185/2016
ASSUMPTE:
Resolució
SOL·LICITANT:
Defiber, S.A.
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA: Devolució de fiances per l’enderroc d’un magatzem
EMPLAÇAMENT:
TP 2125 km. 3,6
REFERÈNCIA CADASTRAL:
43020A0700003000PK

Obra major.

 Descripció de les obres:
Cobriment interior d’una planta baixa, augmentant la
superfície útil de la planta altell existent.

 Emplaçament de les obres:
 Referència Cadastral:
 Promotor:

Ctra. del Vendrell a Sant Jaume. TP 2125, p.k. 5.
8997906CF7689N0001DE
Esteve Química, S.A.

 Identificació del redactor del projecte: Josep Maria Ichart Mauri. Enginyer Tècnic
Industrial. Col·legiat núm. 12233

 Suspensió de Llicències:

No

 Afectació del domini públic:

No

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:
Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.
S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix sens
perjudici a tercers.

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

 Identificació de les obres:
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En data 6 d’octubre de 2016, ESTEVE QUIMICA, S.A. va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 6 d’octubre de 2016, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 24 d’octubre de 2016 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 25 de gener de 2017, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto,
que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran
al que estableix la legislació de règim local.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 179/1995,
de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada i
que fa referència a l’ identificació següent:
EXPEDIENT
PRIMER.- Identificació.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D'ALCALDIA
EXPEDIENT:
O / 16 / 101 – G 191/2016
ASSUMPTE:
Proposta d’Alcaldia
SOL·LICITANT:
Esteve Química, S.A.
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Cobriment interior d’una planta baixa, augmentant la
superfície útil de la planta altell existent.
EMPLAÇAMENT:
Ctra. del Vendrell a Sant Jaume. TP-2125, p.k. 5
REFERÈNCIA CADASTRAL:
8997906CF7689N0001DE

540,00 €

- Taxa Llicencia Urbanística

200,00 €

- TOTAL

740,00 €

CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i
sense perjudici de tercers.
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

Expediente 273/2016. OBRES MENORS O/16/110
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA DE L’ALCALDIA

EXPEDIENT:
O / 16 / 110 – G 273/2016
ASSUMPTE:
Devolució fiances
SOL·LICITANT:
HVG DNI ... 995-T
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Devolució de fiances per la reforma de cambra de bany
EMPLAÇAMENT:
Salze, 26 (Priorat de Banyeres)
REFERÈNCIA CADASTRAL:
8507511CF7780N0001IH
En data 27 d’octubre de 2016, HVG DNI ... 995-T va presentar sol·licitud de llicència d’obres
per a la reforma d’una cambra de bany a la finca situada al carrer Salze, 26 de la
urbanització El Priorat de Banyeres.
En data 1 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la
concessió de la llicència sol·licitada amb la condició, entre d’altres, de dipositar una fiança de
150,00 euros per garantir la correcta gestió dels residus de construcció.
En data 9 de gener de 2017, HVG DNI ... 995-Tva fer ingrés de la fiança juntament amb
l’import de la llicència.
En data 20 de gener de 2017, HVG DNI ... 995-T notifica la finalització de la reforma i sol·licita
la devolució de la fiança dipositada. Acompanya la sol·licitud d’un certificat de la gestora de
residus que s’ha fet càrrec del dipòsit controlat.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto,
que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
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Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels residus
de construcció.
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de sis mesos
a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les pròrrogues
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n
demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha
d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i amb
l'audiència prèvia de la persona titular.
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la
següent liquidació tributària:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

-

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓExp. 373/2016
Atès que en data 25 de gener de 2017, el secretari interventor tresorer ha emès un
informe en relació de l’oferta pública d’ocupació .
Atès la literalitat de l’informe del secretari interventor tresorer, que es transcriu:

“INFORME
Antecedents
En sessió plenària de data 30 de desembre de 2016, es va aprovar inicialment la
modificació de la plantilla de personal per a l’any 2017 amb l’adopció dels següents
acords:
“PRIMER.- L’aprovació inicial de la Modificació de la Plantilla de Personal i la relació
de llocs de treball de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en els termes següents:
Funcionarització de la plaça de laboral fix adscrita a l’àrea d’intervenció, amb
l’amortització de la plaça de laboral fix adscrita a l’àrea d’intervenció i creació plaça
funcionarial amb les següents característiques:
Grup: C1
Complement de Destí: 22
Denominació: Administrativa adscrita a l’àrea d’intervenció
SEGON.- Encomanar a la secretaria d’aquest Ajuntament la redacció de les bases
de la convocatòria per promoció interna d’aquest lloc de treball.
TERCER.- Significar que mentrestant no es realitzi el procés selectiu, coexistiran en
la plantilla de personal els següents llocs de treball:

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Expedient 373/2016. Oferta Pública Ocupació

Codi Validació: S2DX25KSR5TA7W9PPQGP9M6ZT | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 40

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 179/1995,
de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 150,00 euros per garantir la correcta gestió
dels residus de construcció produïts en l’enderroc emparat en la llicència O/16/110, al
número de compte aportat pel sol·licitant.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
TERCER.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se celebri

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

al que estableix la legislació de règim local.

Plaça de funcionari adscrita a l’àrea d’intervenció
Plaça de personal laboral fix.
QUART.- Comprometre-se’l durant l’any 2017, a actualitzar i aprovar la Relació de
llocs de treball redactades per la diputació de Tarragona, via sessió plenària i
procedir a la funcionarització recomanada en la Relació de llocs de Treball, de la
resta de personal del capítol 1 i posterior adequació de la Plantilla de Personal.

b)

Aprovació de les Bases de convocatòries i admissió de les sol·licituds

c)

Nomenament del Tribunal

d)

Celebració de les Proves selectives

e)

Nomenament i Acta de Pressa de Possessió.

CINQUÈ.- Notificar el present acord plenari a la Subdelegació de Govern de
Tarragona, comunicant que la Modificació de la Plantilla de Personal per la
funcionarització de la plaça de laboral fix adscrita a l’àrea d’intervenció no suposa un
increment en les despeses de personal del capítol 1.”
Segons l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local –LRBRL- correspon a l’Alcalde, com a President de la Corporació,
aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla de
personal aprovats pel Ple.
Per acord plenari de data 22 de juny de 2015, es dóna compte del Decret d’alcaldia
66/2015 de data 15 de juny de 2015 de delegació de competències de l’Alcaldia a la
Junta Govern Local, que preveu la competència d’Aprovar l’oferta d’ocupació
pública, conforme al Pressupost i plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les
proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de
treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
Fonaments de Dret
PRIMER.- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
–LRBRL-, en l’aticle 91.1 preveu que “ Las corporaciones locales formularán su
oferta de Empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa bàsica estatal.”
L’article 128.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text
Refòs de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local –TRRL- preveu
“Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de
un mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el
año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función
pública y a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la
normativa básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del
resto de las Administraciones Públicas.”
SEGON.- En la disposició transitòria segona de l’EBEP, indica “El personal laboral fix
que a l’entrada en vigor del present Estatut exerceixi funcions de personal funcionari,
o passi a exercir-.les en virtut de proves de selecció o promoció convocades abans
de la data esmentada, poden seguir exercint-les. Així mateix, pot participar en els

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació i publicació en el BOE.
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a)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Les fases prèvies a la convocatòria de promoció interna seran les següents:

PRIMER.- Aprovar la següent Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2017, per al
present exercici 2017.
FUNCIONARI DE CARRERA
Denominació

Escala/Subescala Grup

Administrativa
Administració
adscrita
àrea General
intervenció

C1

Plaça

Forma d’accés

1

Promoció
interna

SEGON.- L’Oferta Pública d’Ocupació serà publicada en la pàgina web de
l’Ajuntament, en els taulell d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Provincia.”
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’oferta Pública d’Ocupació de l’any 2017, per al present exercici 2017:

Denominació

Escala/Subescala Grup

Administrativa
Administració
adscrita
àrea General
intervenció

C1

Plaça

Forma d’accés

1

Promoció
interna

SEGON.- Publicar l’oferta Pública d’Ocupació en el Butlletí Oficial de la Provincia, en la
pàgina web de l’Ajuntament i en els taulells d’anuncis.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 427/2016. SOL·LICITA TRACTAMENT DE FUITA
No hi ha acord

Motiu: Ampliar
documentació

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Per tot això, es proposa:
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TERCER.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en sessió de data 30 de
desembre de 2016, va aprovar inicialment el Pressupost de l’any 2017, la plantilla de
personal i la relació de llocs de treball.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

processos selectius de promoció interna convocats pel sistema de concurs oposició,
de forma independent o conjunta amb els processos selectius de lliure concurrència,
en els cossos i escales als quals figurin les funcions o els llocs que exerceixi, sempre
que tingui la titulació necessària i compleixi la resta de requisits exigits, i a aquests
efectes es valoren com a mèrit els serveis efectius com a personal laboral fix i les
proves selectives superades per accedir a aquesta condició”.

Expedient 463/2016. SOL·LICITA TRACTAMENT DE FUITA EN EL REBUT
D'AIGUA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016

Desfavorable

470/2016 G

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment
Sol·licitant: DNI: ....114M
Data Sol·licitud: 20/12/2016
Registre entrada: E/16/4596
Assumpte: Comunica que li ha arribat un rebut d’aigua de
160€ i no està conforme amb aquesta quantitat.
Per la qual cosa, sol·licita que es revisi el
comptador per si hi ha alguna fuita.
Vist l’informe de manteniment de data 18 de gener
de 2017 E-17-0203, “s’ha verificat la lectura i he
comprovat que són correlatives, sent el consum
del quart trimestre de 2016 de 33m3 amb una
lectura de 1472m3. Tampoc es detecta cap fuita”.

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

Segon.Tercer.-

Desestimar i comunicar al sol·licitant que les lectures són
correlatives i correctes i que no es detecta cap fuita al
comptador. No obstant, en el cas de que desitgés una
verificació del correcte funcionament del comptador, pot
dirigir-se al Departament d’Indústria de la Generalitat de
Catalunya.
Notificar el present acord al sol·licitant.
Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Expedient 473/2016. SOL·LICITA QUE ES REVISIN LES LECTURES DE L'AIGUA
PER ERROR EN LA MATEIXA
Favorable

Tipus de
votació:
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Expedient 470/2016. SOL·LICITA REVISIO DE LES LECTURES DE L'AIGUA PER
NO ESTAR CONFORME

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Motiu: Ampliar
documentació

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

No hi ha acord

Unanimitat/A
ssentiment
473/2017 G

Sol·licitant: DNI: .....362B
Data Sol·licitud: 20/12/2016
Registre entrada: E/16/4594
Assumpte: Comunica que la lectura del segon trimestre de
2016, en el rebut marcava consum 0m3 i en el

comporta.
Per la qual cosa, sol·licita que s’anul·lin aquests
dos rebuts i es generin un amb la lectura correcte.
Vist l’informe de manteniment de data 19 de gener
de 2017, E-17-0201 “s’ha pogut comprovar que ha
sigut un error en la presa de lectura del segon
trimestre de 2016, per la qual cosa la lectura del
tercer trimestre si que és acumulada”.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts
d’aigua del segon i tercer trimestre de 2016 a nom del
sol·licitant i amb número fix: 000260, per error en la presa de
lectura i en generi uns de nous amb la següent lectura:
2on trimestre de 2016 de 1132m3 a 1163m3 = 31m3

Segon.-

3er trimestre de 2016 de 1163m3 a 1194m3 = 31m3
Aprovar sol·licitar a Base que faci efectiva la devolució del
rebut

abonat

amb

la

següent

clau

de

cobrament:

43-020-800-2016-21-0000098 al següent número de compte:
Tercer.Quart.-

ES68 0182 2968 5200 1045 1954 titularitat del sol·licitant.
Notificar el present acord al sol·licitant i a Base
Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Expediente 3/2017. AIGUA O/16/135
Favorable

Tipus de votació:

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

amb l’increment de preu per metre cúbic que això
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lectura dels sis mesos, sent un consum de 62m3,

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

rebut del tercer trimestre de 2016 es va acumular la

Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

CONCEPTE
TAXA CONNEXIÓ AIGUA

TOTAL
350,00 €

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

En data 13 de desembre de 2016, i degut a una fuita d’aigua a la xarxa municipal d’aigua
localitzada a l’Av. Marquesa de Grinyí, es detecta que la finca situada a la mateixa avinguda,
en el número 44, disposa d’una connexió fraudulenta d’aigua que comporta que, el
subministrament d’aigua potable de l’aigua a la finca, es desviï per una canonada il·legal
sense passar pel comptador homologat.
Motivat per aquest ús fraudulent de l’aigua, l’Ajuntament adopta la decisió de desmantellar la
connexió il·legal i com a conseqüència, la finca queda sense subministrament.
En data 29 de desembre de 2016, i amb número de registre d’entrada E/16/4709, el propietari
de la finca, sol·licita a l’Ajuntament autorització per a la connexió de l’habitatge situat a l’Av.
Marquesa de Grinyi, 44 a la xarxa municipal d’aigua potable i així deixar regulada la seva
situació.
En data 4 de gener de 2017, la companyia instal.ladora presenta pressupost de les obres de
connexió a executar així com la factura dels treballs de desconnexió de l’escomesa
fraudulenta. El tècnic municipal en data 10 de gener de 2016, emet informe favorable
respecte a la connexió i als costos presentats per els treballs d’escomesa així com pels de
desmantellament de la connexió il·legal.
En data 13 de gener de 2017, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto,
que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran
al que estableix la legislació de règim local.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 179/1995,
de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Atorgar la llicència d’autorització de connexió a la xarxa municipal d’aigua potable
sol·licitada i que fa referència a l’ identificació següent:
SOL·LICITANT:
DNI .... 524-M
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Desconnexió d’escomesa fraudulenta i connexió a la
xarxa municipal d’aigua de forma reglamentària.
EMPLAÇAMENT:
Av. Marquesa de Grinyí, 44 del Priorat de Banyeres.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
8505310CF7780N0001RH
SEGON.- L’escomesa quedarà condicionada a la liquidació prèvia de l’import corresponent a
la obra civil i la taxa municipal corresponent.
TERCER.- D’acord amb les Ordenances Fiscals es realitza la següent liquidació tributària:
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EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:

O / 16 / 135 – G 3/2017
Proposta d’Alcaldia
DNI .... 524-M
Desconnexió d’escomesa fraudulenta i connexió a la
xarxa municipal d’aigua de forma reglamentària.
Marquesa de Grinyí, 44 Priorat de Banyeres.
8505310CF7780N0001RH

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

EXPEDIENT:
ASSUMPTE:
SOL·LICITANT:
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:

IMPORT TOTAL A INGRESSAR

0,00 €
822,93 €

QUART.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i
sense perjudici de tercers.
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment de que la concessió d’aquesta llicència no eximeix la possible
incoació d’un expedient disciplinari pel frau comés pel titular de la finca.
Igualment, s’adverteix al propietari Sr. DNI ...524-M, que consultats els padrons municipals i
revisades les llicències urbanístiques que afecten a la finca amb referència cadastral
8505310CF7780N0001RH, s’ha detectat que la piscina construïda a l’empara de la llicència
O/10/053 i amb una làmina d’aigua d’aproximadament 25 m2, no està donada d’alta al
cadastre tal i com hauria de ser preceptiu.
D’altra banda, s’ha detectat l’existència de construccions auxiliars adossades a tanca de veí
que no estan degudament legalitzades al no posseir l’obligada llicència de construcció com
tampoc l’alta al cadastre.
Es commina al propietari que procedeixi a la legalització de totes les construccions sense
llicència construïdes a la seva finca en el termini de 20 dies i es tramiti les seves altes al
cadastre.
SISÈ.- Notificar el present acord i els advertiments als interessats.
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

Expedient 7/2017. .PROCEDIMENT GENÈRIC (Centre Cívic)
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Ass
entiment

RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2017-0003, DE DATA 13 DE GENER, ON
S’APROVA LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE L’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEL CAMP DE FUTBOL DE BANYERES DEL PENEDÈS A
L’ENTITAT ESPORTIVA CLUB FUTBOL LLORENÇ.- 7/2017
Atès que el passat 13 de gener de 2017 es va aprovar el següent Decret:
“DECRET
Expedient Núm.: 7/2017
Procediment: Aprovació de la sol·licitud de pròrroga de l’autorització d’ús de les instal·lacions
municipals del camp de futbol de Banyeres del Penedès a l’entitat esportiva Club Futbol
Llorenç.
Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès vistes les
facultats que la Legislació de Règim Local m’atorga, dicto el present decret:
Atès que a la Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2016 es va aprovar l’acord
d’autorització de l’ús de les instal·lacions municipals del camp de futbol de Banyeres del
Penedès a l’entitat esportiva Club Futbol Llorenç que a continuació es detalla:
“Atesa la petició de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès amb registre d’entrada número 3284
de data 8 de setembre de 2016, on comuniquen que l’Ajuntament està realitzant les obres de
la instal·lació de la gespa del camp de futbol que es preveu que duraran 3 ó 4 mesos i per
tant, sol·liciten a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que els cedeixi el camp de futbol

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

IMPORT PORTELLA

82,08 €
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IVA

390,85 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

TREBALLS DE DESCONNEXIO DE LA INSTAL.LACIO
FRAUDULENTA, NOVA CONNEXIÓ A XARXA I
MATERIALS

150 € Vestidors+ enllumenat torres+ calefacció

SUMINISTRES GAS/GASOIL

90 € Caldera vestidors
Personal
de
l'Ajuntament
150 € ( 1dia/mes)
60 € Xarxes, grapes, cautxú, pintura….

MANTENIMENT PER ÚS
REPOSICIÓ MATERIAL
TOTAL

450 €/mes

COST NETEJA INSTAL.LACIONS CAMP DE FÚTBOL
Neteja vestidors i banys, buidat papereres

360 €/mes

Un cop el CF Llorenç rebi la notificació d’aquest acord, disposa de dos dies hàbils per
presentar una instància a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès on especifiqui el nom de la
persona responsable de les claus així com de qualsevol tema a tractar.
Per tot això,
La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar la cessió de l’ús de les instal·lacions municipals del camp de futbol a
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès perquè el CF Llorenç pugui realitzar els entrenaments i
els partits de lliga, els dies i hores següents:
§ Dilluns i dimecres de 20.45h a 22h
§ Dissabtes de 16h a 20h
SEGON.- Aprovar la cessió de l’ús de les instal·lacions municipals del camp de futbol a
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès pels mesos que durin les obres i com a màxim 4 mesos,
no subjecte a pròrrogues tàcites. En el cas que es vulgui prorrogar el termini s’haurà de
comunicar a l’Ajuntament amb tres setmanes d’antelació.
TERCER.- Aprovar que l’Ajuntament de Llorenç del Penedès assumeixi les despeses que
comporta aquesta cessió i que faci un ingrés de 810€ a l’Ajuntament de Banyeres del

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

ELECTRICITAT
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COST SERVEIS I MANTENIMENT CAMP DE FÚTBOL

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

municipal perquè el Club Futbol Llorenç pugui entrenar i realitzar els partits durant el temps
que durin les obres.
Atès que les instal·lacions esportives del camp de futbol de Banyeres del Penedès són
municipals i, per tant públiques.
Atès que les condiciones establertes per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès són les que
a continuació es descriuen:
Les instal·lacions del camp de futbol se cedeixen el seu ús a l’Ajuntament de
Llorenç del Penedès perquè el CF Llorenç pugui realitzar els entrenaments i partits
de lliga, els dies i les hores següents:
§ Dilluns i dimecres de 20.45h a 22h
§ Dissabtes de 16h a 20h
Les instal·lacions del camp de futbol se cedeixen l’ús a l’Ajuntament de Llorenç del
Penedès pels mesos que durin les obres i com a màxim 4 mesos, no subjecte a
pròrrogues tàcites. En el cas que es vulgui prorrogar el termini s’haurà de comunicar
a l’Ajuntament amb tres setmanes d’antelació.
El CF Llorenç es farà responsable de les claus de l’equipament per obrir i tancar els
dies i hores abans esmentats i de qualsevol desperfecte que se’n pugui derivar així
com de la manca d’altres autoritzacions que siguin necessàries. En substitució de CF
Llorenç actuarà com a responsable subsidiari l’Ajuntament de Llorenç del Penedès.
El CF Llorenç portarà el seu material esportiu.
Atès que la cessió d’aquestes instal·lacions comporta unes despeses, el tècnic municipal a
data 7 de setembre de 2016 ha redactat un informe tècnic, que s’adjunta a l’expedient, on
detalla els costos que comporta aquesta cessió. En concret, es desprèn,

L’ALCALDE
AMADEU BENACH I MIQUEL”
Per això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Ratificar el Decret 2017-0003 de data 13 de gener de 2017 on s’aprova la
sol·licitud de pròrroga de l’autorització d’ús de les instal·lacions municipals del camp de futbol
de Banyeres del Penedès a l’entitat esportiva Club Futbol Llorenç. Exp 7/2017
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017
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Atès que el dia 29 de desembre de 2016 l’Ajuntament de Llorenç del Penedès va fer efectiu el
pagament de 3.240,00 euros a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, import total
corresponent als quatre mesos de cessió al qual fa referència l’expedient anteriorment
esmentat.
Per tot això,
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga de l’autorització de l’ús de les instal·lacions
municipals del camp de futbol a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès perquè el CF Llorenç
pugui realitzar els entrenaments i els partits de lliga, els dies i hores següents:
§ Dilluns i dimecres de 20.45h a 22h
§ Dissabtes de 16h a 20h
SEGON.- Aprovar la cessió de l’ús de les instal·lacions municipals del camp de futbol a
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès pels mesos de gener i febrer de 2017, no subjecte a
pròrrogues tàcites. En el cas que es vulgui prorrogar el termini s’haurà de comunicar a
l’Ajuntament amb tres setmanes d’antelació.
TERCER.- Aprovar que l’Ajuntament de Llorenç del Penedès assumeixi les despeses que
comporta aquesta cessió i que implica un ingrés de 810,00 euros mensuals a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès pel concepte detallat en el present acord.
QUART.- Facultar a l’Alcalde a signar qualsevol document que se’n pugui derivar del present
acord.
CINQUÈ.- El present acord de junta s’extingirà, per finalització del termini, per mutu acord
entre les dues parts o per incompliment de qualsevol de les dues parts de les obligacions
derivades del present acord.
SISÈ.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès i a l’entitat esportiva
CF Llorenç.
SETÈ.- Donar compte d’aquest decret al proper Ple ordinari que se celebri i ratificar a la
propera Junta de Govern Local.
L’alcalde
En dono fe,
Amadeu Benach i Miquel
El Secretari Interventor Tresorer
José Félix Velasco Martínez

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Penedès pel concepte detallat en el present acord.
QUART.- Facultar a l’Alcalde a signar qualsevol document que se’n pugui derivar del present
acord.
CINQUÈ.- El present acord de junta s’extingirà, per finalització del termini, per mutu acord
entre les dues parts o per incompliment de qualsevol de les dues parts de les obligacions
derivades del present acord.
SISÈ.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, a l’entitat esportiva
CF Llorenç.
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.”
Atesa la petició de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès amb registre d’entrada número 4678
de data 28 de desembre de 2016, on comuniquen que l’Ajuntament està realitzant les obres
de la instal·lació de la gespa del camp de futbol i que aquestes no han finalitzat, per tal motiu
sol·liciten una pròrroga de l’autorització d’ús per part del Club de Futbol de Llorenç fins a la
finalització de les obres prevista durant el febrer de 2017.

Expedient 36/2017. SOL·LICITA REVISIO DE LES LECTURES DE L'AIGUA PER
POSSIBLE ERROR

trimestre de 2016 va tenir una lectura molt elevada,
per la qual cosa, sol·licita que es revisin les lectures
per que hi pot haver un possible error en la lectura.
Vist l’informe de manteniment de data 17 de gener
de 2017, E-17-0164 “Vist que la última lectura feta
el dia 10 de gener de 2017 és de 569m3 i la última
lectura facturada és de 572m3, informo que és un
error de lectura apuntada al segon trimestre de
2016. El comptador no està accessible i s’ha de
mirar la lectura amb un mirall, fet que pot provocar
error a l’hora d’apuntar la lectura”.

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Sol·licitant: DNI: .....945S
Data Sol·licitud: 13/01/2017
Registre entrada: E/17/0131
Assumpte: Comunica que el rebut de l’aigua del segon

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

Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts
d’aigua del segon i tercer trimestre de 2016 a nom del
sol·licitant i amb número fix: 020800003590, per error en la
presa de lectura i en generi uns de nous amb la següent
lectura:
2on trimestre de 2016 de 493m3 a 519m3 = 26m3

Segon.-

3er trimestre de 2016 de 519m3 a 545m3 = 26m3
Aprovar sol·licitar a Base que faci efectiva la devolució dels
rebuts abonats amb la següent clau de cobrament:
43-020-800-2016-22-0003590 i 43-020-800-2016-32-0003590,
al següent número de compte: ES36 2100 1687 1601 0018

Tercer.-

2919 titularitat del sol·licitant.
Notificar el present acord al sol·licitant i a Base
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36/2017 G

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Quart.-

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

Sol·licitant: DNI: .....680T
Data Sol·licitud: 17/01/2017
Registre entrada: E/17/0161
Assumpte: Comunica que la lectura del rebut de l’aigua del
tercer trimestre de 2016, era errònia. Per la qual
cosa, sol·licita que es corregeixi i s’emeti un nou
rebut.
Vist l’informe de manteniment de data 26 de gener
de 2017, E-17-0328 “s’ha pogut comprovar que ha
sigut un error en la presa de lectura del tercer
trimestre de 2016, vaig marcar malament el número
de m3”
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut
d’aigua del tercer trimestre de 2016 a nom del sol·licitant i
amb número fix: 0208002037, per error en la presa de lectura
i en generi un de nou amb la següent lectura:

Segon.-

3er trimestre de 2016 de 10.160m3 a 10.224m3 = 60m3
Aprovar sol·licitar a Base que faci efectiva la devolució del
rebut

abonat

amb

la

següent

clau

de

cobrament:

43-020-800-2016-32-0002037al següent número de compte:
Tercer.Quart.-

ES93 2100 3758 1221 0027 8970 titularitat del sol·licitant.
Notificar el present acord al sol·licitant i a Base
Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.
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53/2017 G

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expedient 53/2017. SOL·LICITA REVISIO DE LA LECTURA DEL COMPTADOR
PER POSSIBLE ERROR

Expediente 73/2017. Cessió local a Protecció Civil
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Ratificar el decret d'alcaldia número 2017-0010, de data 26 de gener de
2017 referent a la cessió a l'Associació de Protecció Civil del local de la planta baixa
del carrer Mestre Güell núm 6.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 78/2017. Donació econòmica Esteve Quimica, S.A per col·laboració
Festa de Reis
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0
A favor

Amadeu Benach i Miquel
Joan Roig i Soria
Lluís Inglada i Jané

En contra

---

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

“Vist que la Sra. amb DNI:...818R, sol·licita mitjançant reunió mantinguda amb el Sr.
Alcalde, la cessió del local de la planta baixa del carrer Mestre Güell núm. 6 propietat de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per tal de tramitar els estatuts on es demana
l’adreça d’una seu social.
Atès que l’Ajuntament considera beneficiós que al municipi de Banyeres del Penedès,
conti amb un servei de Protecció Civil, degut que es considera un servei públic essencial
per al ciutadà, per tal de contribuir de manera efectiva a la seva seguretat.
Vist, l’article 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament Patrimoni dels ens
local, que a continuació es transcriu: “ Els ens locals poden cedir en precari l’ús de béns
patrimonials a altres administracions o entitats públiques o a entitats privades sense
ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social, sempre
en benefici d’interessos de caràcter local.”
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la cessió del local de la planta baixa del carrer Mestre Güell núm 6, a
l’associació de protecció civil.
SEGON.- Ratificar el present decret per la propera Junta de Govern Local.
TERCER.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera
sessió.”
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RATIFICAR SI S’ESCAU EL DECRET D’ALCALDIA 2017-0010
APROVACIÓ DE LA CESSIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL DEL
LOCAL DE LA PLANTA BAIXA DEL CARRER MESTRE GÜELL NÚM 6.
EXP. 73/2017
Atès, que en data 26 de gener de 2017, es va dictar el decret d’alcaldia
2017-0010, que a continuació es transcriu en la seva literalitat:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D’ALCALDIA

Abstencions

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré
L'abstenció es produeix d'acord l'article 23 2.e) de
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.

Absents

---

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE FACTURES

Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades pels
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2017.

Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la
conformitat pels regidors de les àrees corresponents, s’aproven, per unanimitat, les
factures detallades seguidament:
Nº Factura

Raó Social

FACT-2017-37 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-80 ABS Informàtica, S.L

Import

Descripció
Electricitat 11-10-2016 a 11-11-2016
150,77 €
Bombeig JM Caparros 486923567
Contracte de manteniment d'absis any
3.254,39 €
2017

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Expedient 84/2017. Aprovació de factures JGL 02-02-2017
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D’ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DONACIÓ ECONÒMICA REALITZADA PER
ESTEVE QUÍMICA, SA PER LA COL·LABORACIÓ FESTA DE REIS- Exp. 78/2017
Vist l’escrit presentat per Esteve Química, SA, en data 26 de gener de 2017, amb
Registre d’Entrada d’aquest Ajuntament número 327, amb l’entrega del xec nominatiu a
favor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per un import de 600,00 € per la
col·laboració de Festa de Reis.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acceptar la donació econòmica mitjançant xec nominatiu d’import de 600,00€
realitzada per l’empresa Esteve Química, S.A, per destinar a la col·laboració de la Festa
de Reis.
SEGON.- Procedir a la comptabilització d’aquesta donació econòmica
TERCER.- Encomanar a l'alcalde l'execució del present acord.
QUART.- Notificar aquest acord a Esteve Química, SA.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D’ALCALDIA

FACT-2017-91 Pimexa
FACT-2017-92 Pimexa
FACT-2017-93 Pimexa
FACT-2017-94 Pimexa
FACT-2017-95 Pimexa
FACT-2017-96 Pimexa
FACT-2017-97 Pimexa
FACT-2017-98 Pimexa
FACT-2017-99 Pimexa
FACT-2017-100 Pimexa
FACT-2017-101 Hidro Tàrraco
Vestuario laboral y
FACT-2017-102 complementos de
seguirdad 2011, S.L.U
Applus Iteuve
FACT-2017-103
Technology, S.L
FACT-2017-104 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-105 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-106 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-107 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-108 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-109 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-110 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-111 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-112 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-113 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-114 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-115 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-116 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-117 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-118 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-119 Endesa Energia, S.A

112,66 € Servei protocol general
6,69 € Revisió anual extintor vehicle patrulla
185,53 € Revisió anual extintors escola publica
34,38 € Revisió anual extintors local dels joves
15,58 € Revisió anual extintors magatzem cultural
10,89 € Revisió anual extintor guarderia
Revisió anual extintors magatzem
19,29 €
municipal
Revisió anual extintors centre cívic sant
15,09 €
miquel
10,89 € Revisió anual extintors centre cívic priorat
27,68 € Revisió anual extintors edifici ajuntament
Revisió anual extintors centre cívic Ernest
23,49 €
Lluch
10,89 € Revisió anual extintors consultori mèdic
15,09 € Revisió anual extintors piscina municipal
6,69 € Revisió anual extintor hotel entitats
10,89 € Revisió anual extintors camp de futbol
6,69 € Revisió anual extintor saifores
97,38 € Material per reparació xarxa aigua
145,02 € Vestuari per personal brigada
54,70 € Itv nissan cabstar ajuntament
Electricitat 12-12-2016 a 11-01-2017 Pl
Ajuntament 486758307
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017 Pou
367,25 €
Pujolet 486758330
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017
771,04 €
Marquesa Griny 486216857
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017
146,05 €
Bombeig JM Caparros 486923567
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017 c.
2.649,82 €
Girasol 486797826
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017 C.
74,84 €
Farigola Priorat 40011998128
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017 Casc
539,07 €
Camí Tancat 486715765
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017
255,71 €
Escola Bressol 486758438
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017
256,33 €
Escola Publica 486758404
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017 zona
92,69 €
carretera 40010140264
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017 Urb
569,51 €
Pinatellada 486797807
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017 C.
533,36 €
Tarragona 486758364
Electricitat 13-12-2016 A 12-01-2017
62,13 €
Sector B-2 486797786
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017
335,23 €
Centre Cívic 486715784
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017
292,70 €
TP-2124 UA B-2 40011414523
266,74 € Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017 C. A
438,95 €

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

FACT-2017-84 Cànon Penedès, S.A
Xarxa Audiovisual
FACT-2017-85
Local, S.L
FACT-2017-86 Pimexa
FACT-2017-87 Pimexa
FACT-2017-88 Pimexa
FACT-2017-89 Pimexa
FACT-2017-90 Pimexa
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FACT-2017-83 Acerostel, S.L

629,54 € Material manteniment enllumenat
Reparació cuina i fregidora de l'escola
140,29 €
publica
347,11 € Ampliació garantia copiadores Ajuntament

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

FACT-2017-82 SyG, S.A

FACT-2017-124 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-125 Papereria Via Lliure
FACT-2017-126 Incatur
FACT-2017-127 Acerostel, S.L

70,46 € Oli i llet per banc aliments
780,45 € Anàlisis control dipòsit aigua
Electricitat 22-08-2016 a 20-09-2016 Aigua
537,66 €
dipòsit nou 480825510
315,00 € Felicitacions nadal
469,55 € Material per reparació fuita aigua
293,55 € Reparació forn cuina escola publica

Consta a l’expedient les factures, que tot seguit s’esmenen amb els corresponents
advertiments sobre el procediment previ preceptiu del Real Decreto Legislativo 3/2011 de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, i així mateix l’article 213 i següents de la Llei d’hisendes Locals amb la
ferma intenció de posterior regularització:

FACT-2017-80, FACT-2017-82, FACT-2017-83, FACT-2017-84, FACT-2017-86,
FACT-2017-87, FACT-2017-88, FACT-2017-89, FACT-2017-90, FACT-2017-91,
FACT-2017-92, FACT-2017-93, FACT-2017-94, FACT-2017-95, FACT-2017-96,
FACT-2017-97, FACT-2017-98, FACT-2017-99, FACT-2017-100, FACT-2017-101,
FACT-2017-102, FACT-2017-123, FACT-2017-125.

(*) Per decret d’alcaldia 2016-0054 de data 30 de desembre de 2016, es va aprovar la
factura FACT-2016-754 amb el concepte 61 notes informatives finques propietat
Ajuntament d’import 665,76€, deixar sense efecte l’aprovació d’aquesta factura per
duplicitat amb la FACT-2016-778 amb el mateix concepte.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Procedir a la comptabilització en la fase comptable corresponent a procedir i
posteriorment al pagament efectiu d’import 15.812,25 €.
SEGON.- Deixar sense efecte l’aprovació de la factura FACT-2016-754 per duplicitat amb
la FACT-2016-778, amb el mateix concepte.

Expedient 91/2017. INTERVENCIÓ-TRESORERIA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU).“91-2017”
Vista la relació de 13 liquidacions corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per un import de 27.171,51€.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar la relació de liquidacions següents corresponents a l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana:

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Melanie Mata
FACT-2017-122 Goodridge El Rebost
Supermercat
FACT-2017-123 FCC Aqualia, S.A
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FACT-2017-121 Endesa Energia, S.A

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

FACT-2017-120 Endesa Energia, S.A

Interior 486806911
Electricitat 13-11-2016 a 15-01-2017 Hotel
75,76 €
d'entitats 484221748
Electricitat 13-12-2016 a 12-01-2017 Sant
286,78 €
Miquel 40023363327

Del la 1881 a la 1893 de l’exercici 2017
SEGON.- Fer el tancament de les esmentades liquidacions al programa Siboa per tal de
ser recaptades per Base.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Els expedients que consten a continuació no estaven inclosos en l'ordre del dia i
s'inclouen en l'acta, prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 de la
Legislació sobre Règim Local vigent a Catalunya 2008:

PROPOSTA D’ALCALDIA

RATIFICAR DECRET Nº 2017/0012 DE SUBSANACIÓ DEL DECRET Nº 2016/0059
SOBRE LA NETEJA DE PINTADES PER VANDALISME AL MUNICIPI DE BANYERES
DEL PENEDÈS.- (475/2016)
Atès que el 2 de febrer de 2017 es va aprovar el següent Decret:

“ DECRET 2017/0012
ASSUMPTE: Subsanació del Decret nº 2016/0059 sobre la neteja de pintades per
vandalisme al municipi de Banyeres del Penedès
EXPEDIENT: 475/2016
Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès vistes les
facultats que la Legislació de Règim Local m’atorga, dicto el present:
Atès el Decret nº 59 de data 30 de desembre de 2016 de l’expedient sobre la neteja de
pintades per vandalisme al municipi de Banyeres del Penedès, en el qual s’observen
diferents errades materials i de fet, i també ubicació de les observacions del Secretari
fora del seu informe. S’emet, per la present, nou decret rectificat amb el següent
contingut literal:
“ Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de desembre de 2016, que es
transcriu seguidament:

“ Assumpte: NETEJA DE PINTADES CAUSADES PER VANDALISME.
INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
A causa d’uns actes vandàlics soferts a façanes d’equipaments municipals i edificis
particulars consistents en pintades i grafitis varis.
I un cop verificat per part dels Serveis Tècnics la quantitat i magnitud important
d’aquestes, fet que ha causat un dany material i moral als ciutadans i usuaris dels
equipaments municipals, a demes dels danys causats a particulars.
Per tot això, i vista l’oferta amb registre d’entrada 4688 de l’empresa FERROVIAL
SRVICIOS - CESPA on ens pressuposten la neteja de les pintades amb aigua a pressió i
líquids antigrafitis per la seva dissolució , els Serveis Tècnics consideren necessari i
urgent l’acceptació d’aquesta oferta per tal de suprimir les deficiències i danys detectats ,
deixant-los ens les millors condicions òptimes possibles.

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expedient 475/2016. Contracte menor de serveis

2. FONAMENTS DE DRET
2.1 Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (endavant
TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat deferent d’una
obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació d’aquesta llei, els contractes
de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».
2.2 La legislació aplicable és la següent :
a) Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

1.1 Aquesta observació que fa el Secretari-interventor-tresorer s’ha seguit de
conformitat a l’article 213 i següents del TRLRHL.
Vist l’import de 1.614 euros corresponent amb el destí de neteja de pintades per
vandalisme al municipi de Banyeres del Penedès, no correspon allò que
pressupostaria i conceptualment sigui una obligació pròpia del municipi,
corresponent per tant la seva financiació al conjunt dels veïns afectats, llevat
edificis municipals.
Per altre banda l’Alcaldia justifica la despesa corresponent entenent que es
despesa pròpia a l’interès general del municipi, donada la generalitat dels casos
produïts i la alarma social produïda, i la deficiència de l’ornat i d’imatge
lamentable arrel les pintades en ocasions ofensives, indiscriminades tant en
dependències com en propietats privades. Fetes les consultes en empreses per
poder reparar les corresponents façanes hagés estat antieconòmic la
contractació exclusiva dels edificis públics.
1.2 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de neteja de pintades per vandalisme
al municipi de Banyeres del Penedès.
1.3 Per Provisió de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016 es va incoar
l’expedient administratiu per al servei de neteja de pintades per vandalisme al
municipi de Banyeres del Penedès, i sobre l’existència de consignació
pressupostària per a finançar la despesa que comporta la formalització del
contracte respectivament; i així mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa
la contractació en relació amb els recursos ordinari del pressupost vigent, als
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
1.4 El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 1.356,20 euros i 284,8 euros
d’IVA.
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1. ANTECEDENTS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

El cost total de les feines de neteja de pintades ascendeix a un total de 1.641,00 euros,
IVA no inclòs.”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de desembre de 2016, que es
transcriu seguidament:
“Núm. Expt. 475/2016
Assumpte : aprovació del contracte de servei de neteja de pintades per vandalisme al
municipi de Banyeres del Penedès.
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 29 de desembre de
2016, i de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional emeto el següent:
INFORME

TRLCSP.
L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c) La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
d)
El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments
obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat previstos al
TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que es podran
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient
per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 1.356,20 euros i 284,8
euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de
conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès
que és un contracte menor de serveis. No obstant, existeix delegació a favor de
la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de
data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de
juny de 2015.
2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera
que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte menor,
d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.
2.6 Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat
aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016, el
procediment legal a seguir és el següent.
a)
L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la
normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206
La resolució d l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària
dins del termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat.
La notificació ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de
si és o no definitiu en via administrativa i l’expressió dels recursos que
procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han presentar i el termini per a
interposar-los.

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017
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b)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

b)

Per tot això,
RESOLC
PRIMER.- Dur a terme la contractació del de servei de neteja de pintades per vandalisme

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

CONCLUSIONS
3.1
La contractació del servei de neteja de pintades per vandalisme al
municipi de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment del
contracte menor per un import de 1.356,20 euros i 284,8 euros d’IVA, malgrat la
consideració d’advertència d’il·legalitat indicada anteriorment en els següents
termes: “Aquesta observació que fa el Secretari-interventor-tresorer s’ha seguit
de conformitat a l’article 213 i següents del TRLRHL.
Vist l’import de 1.641euros corresponent amb el destí de neteja de pintades per
vandalisme al municipi de Banyeres del Penedès, no correspon allò que
pressupostaria i conceptualment sigui una obligació pròpia del municipi,
corresponent per tant la seva financiació al conjunt dels veïns afectats, llevat
edificis municipals.
Per altre banda l’Alcaldia justifica la despesa corresponent entenent que es
despesa pròpia a l’interès general del municipi, donada la generalitat dels casos
produïts i la alarma social produïda, i la deficiència de l’ornat i d’imatge
lamentable arrel les pintades en ocasions ofensives, indiscriminades tant en
dependències com en propietats privades. Fetes les consultes en empreses per
poder reparar les corresponents façanes hagés estat antieconòmic la
contractació exclusiva dels edificis públics ”, entenent que el crèdit despesa no
es adequat, representant una omissió de requisits essencial ( 216.217 del
TRLRHL)).
3.2 En la partida pressupostària 1630 227.00 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 1.641 euros per a contractar el
servei de neteja de pintades per vandalisme al municipi de Banyeres del
Penedès, i és necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional
segona de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari
interventor l’existència d’aquest crèdit
3.3 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.297.530 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 1.356,20 euros i 284,8
euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient,
és inferior al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la
contractació és de l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de
l’exercici d’aquesta competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el
decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar
compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.
3.4 La contractació del servei de neteja de pintades per vandalisme al municipi
de Banyeres del Penedès, es pot fer mitjançant el procediment del contracte
menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a
l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.
3.5 La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes
esmentats en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta
de Govern Local.
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2.8 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de
capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
2.9 En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació
que ha de complir la persona adjudicatària.

Favorable
61/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Sol·licitant:
DNI núm. ..... 262-N
Data de Sol·licitud: 23/01/2017
Registre entrada: E/17/227
Assumpte: Sol·licita permís d’ús de la zona d’esbarjo Sant
Miquel el proper dia 11 de febrer. Assistents: 40
persones.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER Estimar allò sol·licitat sempre que es compleixi amb els
següents punts, d’acord l’informe del coordinador de Serveis
Tècnics de data 24 de gener:
 Al tractar-se d’un espai públic no es podrà impedir
l’accés al recinte a altres usuaris que hagin demanat l’ús
de l’espai per al mateix dia i que així els hagi autoritzat
l’Ajuntament, per la qual cosa s’haurà de compartir la
zona amb la resta d’usuaris autoritzats.
No es permet estacionar els vehicles dins el recinte de
la zona d’esbarjo.
 Un cop acabada la celebració, s’haurà de deixar el
recinte en òptimes condicions per poder ser utilitzat per
altres usuaris, no deixant cap residu generat durant la
celebració i fent ús correcte de les papereres i de la
resta d’elements ubicats dins el recinte.
 Serà a càrrec dels organitzadors resoldre i corregir
qualsevol desperfecte ocasionat a les instal·lacions
durant la celebració.
Així mateix,
Només es podrà fer ús de la zona des de les 10:00h a
les 19:00h del dia assignat. Forçosament, a les 19:00h
la zona ha d’estar recollida.

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Expedient 61/2017. Ús zona d'esbarjo Sant Miquel
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Per això, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Ratificar el decret nº 2017/0012 de subsanació de decret nº 2016/0059 sobre
la neteja de pintades per vandalisme al municipi de Banyeres del Penedès. Exp.
475/2016.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

al municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls per un
import de 1.356,20 euros i 284,8 euros d’IVA, sense perjudici de les advertències
d’il·legalitat indicada a la conclusió 3.1.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 1630 227.00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar el present Decret a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.”

SEGON
TERCER

Heu de posar-vos en contacte amb el cap de Brigada
per recollir i tornar les claus del recinte (en horari laboral
de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h)
Notificar aquest acord al sol·licitant.
Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

PROPOSTA D’ALCALDIA
DE L’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
D’INSTAL.LACIÓ D’UN EQUIP AIRE CONDICIONAT EN EL DESPATX D’INTERVENCIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.- 64/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 29 de gener de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’instal·lació d’un
equip aire condicionat en el despatx d’Intervenció de l’Ajuntament de Banyeres a
l’empresa ABC Baix Penedes S.L, per un preu total de 650 euros i 136,50 euros d’IVA.
Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 24 de gener de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Assumpte: Necessitat subministra i instal·lació aire acondiconat.

INFORME TÈCNIC
Vista la necessitat que actualment té l’Ajuntament de substituir una aire acondicionat al
despatx de comptabilitat, degut a que ha deixat de funcionar correctament.
I un cop estudiades les opcions tècniques que s’oferten al mercat, els Serveis Tècnics
considerem necessari substituir l’existent per un Mitsubishi Split de façana, model
MSZ-DM35VA DE 3000 frigories, de característiques tècniques similars a l’actual.
D’aquesta manera es pretén millorar la climatització d’aquest espai per tal de millorar les
condicions de treball del personal municipal.

Cost econòmic:
S’ha demanat oferta per realitzar el subministra i substitució d’un aire Split de façana,
amb registre d’entrada 206 del 20 de gener de 2017.
-ABC BAIX PENEDÈS S.L.
Pressupost subministra i instal·lació: 786,50 € IVA inclòs
Per tot això, un cop estudiada la proposta tècnica i econòmica ofertada, es dona el vist i
plau dels Serveis Tècnics per portar a terme les feines pressupostades.”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 2 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 64/2017
Assumpte: Contracte menor del subministrament d’instal·lació d’un equip aire condicionat
en el despatx d’Intervenció
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 29 de gener de 2017 i de
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
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Expedient 64/2017. Contracte menor de serveis

regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent :
INFORME

2.1

Són contractes de subministrament, en virtut de l’article 9 Reial decret
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic (endavant TRLCSP), « els que tenen per objecte l’adquisició,
l’arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o béns
mobles. ».
2.2 La legislació aplicable es la següent :
a) Els articles 9,111, 138, 156.2, 290 a 300 i disposició addicional segona
del TRLCSP.
b)
L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques
c) La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.
d) El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
2.3 Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els
procediments obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense
publicitat previstos al TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els
contractes menors que es podran adjudicar a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i aptitud professional suficient per a la realització de la
prestació.
2.4 Atès el preu del contracte de què es tracta, que ascendeix a 650 euros i
136,50 euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar
l’expedient, de conformitat amb la disposició addicional segona de TRLCSP,
és l’alcaldia atès que és un contracte menor de subministrament. No obstant,
existeix delegació a favor de la Junta de Govern Local de conformitat amb el
Decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017
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1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el subministrament d’instal·lació d’un equip
aire condicionat en el despatx d’intervenció de de Banyeres del Penedès.
1.2 Per provisió de l’Alcaldia de data 29 de gener de 2017 es va incoar
l’expedient administratiu per a la contractació de subministrament
d’instal·lació d’un equip aire condicionat en el despatx d’intervenció de de
Banyeres del Penedès i es va demanar l’informe procedent sobre el
procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació
pressupostària per a finançar la despesa que comporta la formalització de
contracte respectivament ; i els així mateix, s’informi sobre el percentatge
que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa ABC Baix Penedès S.L de El Vendrell, ascendeix a la quantitat de
650 euros i 136,50 euros d’IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1. ANTECEDENTS

compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.
Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.
2.6 Els contractes menors no poden tenir una duració superior a una any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89.2 del TRLCSP.
2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha
justificat aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 29 de gener de
2017, el procediment a seguir és el següent.
a) L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de document contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la
normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206
b)
La resolució de l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona
adjudicatària dins del termini de deu dies a partir de la data en què l’acte
hagi estat dictat. La notificació ha de contenir el text íntegre de la
resolució, amb indicació de si és o no definitiu en via administrativa i
l’expressió dels recursos que procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han
presentar i el termini per a interposar-los.
2.8 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions
de capacitat i solvència exigides pel als articles 72,74,75,76 i 79 bis. del
TRLCSP.
2.9 En l’acord d’adjudicació s’han determinar les condicions de la contractació
que ha de complir la persona adjudicatària.
3. CONCLUSIONS
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3.1 La contractació del subministrament d’instal·lació d’un equip aire condicionat
en el despatx d’intervenció de de Banyeres del Penedès mitjançant el
procediment del contracte menor per un import de 650 euros i 136,50 euros
d’IVA.
3.2 El pressupost de l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en sessió de
data 30 de desembre de 2016, ha estat exposat al públic durant el termini de
15 dies sense que s’hagin presentat al·legacions i ha quedat definitivament
aprovat en data 30 de gener de 2017. En data 1 de febrer de 2017 s’ha
enviat l’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i resta pendent de la seva publicació.
3.3 A la partida 9200 633.00 del pressupost per l’exercici 2017 hi ha consignació

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2.5

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE NETEJA I
ADEQUACIÓ TRAMS DE LA RIERA DEL MOLINET, CAMÍ DELS OUS, RIERA I
CARRER BARCELONA A CAUSA DE LES PLUGES DEL MUNICIPI DE BANYERES
DEL PENEDÈS. 68/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 30 de gener de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de neteja i adequació
trams de riera del Molinet, Camí dels Ous, riera Saifores i Carrer Barcelona a causa de
les pluges de Banyeres del Penedès a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, per un
preu total de 1.335,53 euros i 280,47 euros d’IVA.
“Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 30 de gener de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Assumpte: Necessitat neteja i adequació trams de riera del Molinet, Camí dels

Ous, riera Saifores i Carrer Barcelona a causa de les pluges.
INFORME TÈCNIC
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suficient per a autoritzar la despesa per import de fins a 650 euros i 136,50
euros d’IVA per a contractar el subministrament d’instal·lació d’un equip aire
condicionat en el despatx d’intervenció de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, sent necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional
segona de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari
interventor l’existència d’aquest crèdit.
3.4 L’import dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2017 ascendeix
a 3.224.219,86 euros, per la qual cosa l’import de la contractació, que és de
650 euros i 136,50 euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que
consta a l’expedient, és inferior al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la
competència per a la contractació es de l’Alcaldia, no obstant, sens perjudici
de la delegació de l’exercici d’aquesta competència a la Junta de Govern
Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de
2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.
3.5 La contractació del subministrament d’instal·lació d’un equip aire condicionat
en el despatx d’intervenció de de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant
el procediment del contracte menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha
d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.
3.6 La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte els aspectes
esmentat en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data de la resolució.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei d’instal·lació d’un equip aire
condicionat en el despatx d’Intervenció de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, a
l’empresa ABC Baix Penedès S.L de El Vendrell per un import de 650 euros i 136,50
euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 9200 633.00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Cost econòmic:
-FERROVIAL SERVICIOS
Pressupost servei neteja i recollida canyís: 1.616,00 € IVA inclòs”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 30 de gener de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe de Secretari-intervenció
Expedient: 68/2017
Assumpte : contracte de servei de neteja i adequació trams de riera del Molinet, Camí
dels Ous, riera Saifores i Carrer Barcelona a causa de les pluges de Banyeres del
Penedès.
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 30 de gener de 2017, i
de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent:
INFORME
1.ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de neteja i adequació trams de
riera del Molinet, Camí dels Ous, riera Saifores i Carrer Barcelona a causa
de les pluges de Banyeres del Penedès.
1.2 Per provisió de l’Alcaldia de data 30 de gener de 2017 es va incoar
l’expedient administratiu per a la contractació de servei de neteja i adequació
trams de riera del Molinet, Camí dels Ous, riera Saifores i Carrer Barcelona a
causa de les pluges de Banyeres del Penedès i es va demanar l’informe
procedent sobre el procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de
consignació pressupostària per a finançar la despesa que comporta la
formalització de contracte respectivament ; i els així mateix, s’informi sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Ferrovial Servicios ascendeix a la quantitat de 1.335,53 euros i
280,47 euros d’IVA.
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-Servei de neteja i recollida amb pop de les terres i canyís acumulat a varis punts
dels camins municipals en el seu pas per la riera, amb maquina retro-excavadora
amb peó, inclosa la recollida de les tones de canyís i el transport a l’abocador
autoritzat corresponent.

Codi Validació: S2DX25KSR5TA7W9PPQGP9M6ZT | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 40

Descripció dels treballs a realitzar:
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Vista la necessitat que actualment té l’Ajuntament de tindre en bon estat, acondicionats i
transitables els camins i carrers municipals dels quals es titular.
I un cop realitzada les inspeccions necessàries per part dels servies tècnics, s’ha verificat
que a causa de les fortes pluges del mes de novembre cal realitzar una neteja i recollida
d’urgència de les terres i canyís acumulat als trams de camins municipals que creuen la
riera en els punts del Molinet, Camí dels Ous i riera Saifores a mes de la part baixa del
Carrer Barcelona, per a que es pugui utilitzar amb seguretat i en unes condicions de
salubritat adients.
D’aquesta manera es millorarà la seguretat, la salubritat i la circulació de vehicles i es
garantirà un itinerari de vianants continu.
L’ús públic dels carrers i camins municipals ha de garantir la seguretat i confort per tots
els usuaris.
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2. FONAMENTS DE DRET
2.1 Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu
3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic
(endavant TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer
consistents en el desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un
resultat deferent d’una obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació
d’aquesta llei, els contractes de serveis se divideixen en les categories
enumerades en l’annex II ».
2.2 La legislació aplicable és la següent :
a) Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional
segona del TRLCSP.
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques
c) La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.
d) El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública.
2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els
procediments obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat
previstos al TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que
es podran adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud
professional suficient per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, que ascendeix a 1.335,53 euros i
280,47 euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar
l’expedient, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és
l’alcaldia. No obstant, existeix delegació a favor de la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015, de data 15 de juny de 2015, que
es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.
2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte
menor, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.
2.6 Segons l’article 23 del TRLCSP, els contractes menors no poden tenir una
durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga. Tampoc podran ser objecte,
d’acord amb l’article 89 del TRLCSP, de revisió de preus.
2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha
justificat aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 30 de gener de
2017, el procediment legal a seguir és el següent:
a) L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret 1619/2012, de
30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la disposició
addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la normativa
sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.

d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de neteja i adequació trams de riera del

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

3CONCLUSIONS
3.1. La contractació del servei de neteja i adequació trams de riera del Molinet, Camí dels
Ous, riera Saifores i Carrer Barcelona a causa de les pluges de Banyeres del Penedès,
es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Ferrovial
Serveis, per un import de 1.335,53 euros i 280,47 euros d’IVA.
3.2. El pressupost de l’exercici 2017 va ser aprovat inicialment per acord del Ple de data
30 de desembre de 2016 i es troba en tràmit d’exposició pública fins al proper 30 de
gener. Es considera, per tant, (de conformitat amb l’article 169.9 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 21.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril)
automàticament prorrogat el pressupost de l’exercici anterior, amb els seus crèdits
inicials. La pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o programes que hagin de
concloure en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos
específics o afectats.
3.3. A la partida 4520 227.00 del pressupost prorrogat hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 1.335,53 euros i 280,47 euros d’IVA per a
contractar el servei de neteja i adequació trams de riera del Molinet, Camí dels Ous, riera
Saifores i Carrer Barcelona a causa de les pluges de Banyeres del Penedès, sent
necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la llei de
contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest
crèdit.
3.4. L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.297.530 euros, per la
qual cosa l’import de la contractació, que és de 1.335,53 i 280,47 euros d’IVA, d’acord
amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior al 10% d’aquells
recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és de l’alcaldia, sens perjudici
de la delegació de l’exercici d’aquesta competència conferida a la Junta de Govern Local,
d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar
compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.
3.5.La contractació del servei de neteja i adequació trams de riera del Molinet, Camí dels
Ous, riera Saifores i Carrer Barcelona a causa de les pluges de Banyeres del Penedès,
es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor. Una vegada realitzada la
prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.
3.6. L’acord que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes esmentats en
els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona adjudicatària en el termini
de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de Govern Local.

Codi Validació: S2DX25KSR5TA7W9PPQGP9M6ZT | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 40

2.8S’ha d’atendre a les prohibicions de contractar regulades a l’article 60 del
TRLCSP, entre d’altres, que la persona adjudicatària no incompleixi les seves
obligacions tributàries o de Seguretat Social.
2.9La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions
de capacitat i solvència exigides als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

b)La resolució de l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària dins del
termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat. La notificació ha de
contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si és o no definitiu en via
administrativa i l’expressió dels recursos que procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han
presentar i el termini per a interposar-los.

Molinet, Camí dels Ous, riera Saifores i Carrer Barcelona a causa de les pluges de
Banyeres del Penedès, a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls per un import de
1.335,53 euros i 280,47 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 4520 227.00 de pressupost prorrogat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

PROPOSTA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE NETEJA I
ADEQUACIÓ DE LA RIERA A LA ZONA D’ESBARJO DE SANT MIQUEL A CAUSA DE
LES PLUGES DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. 69/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 26 de gener de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de neteja i adequació
de la riera a la zona d’esbarjo de Sant Miquel a causa de les pluges de Banyeres del
Penedès a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, per un preu total de 1.514,38 euros i
318,02 euros d’IVA.
“Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 24 de gener de 2017, que es transcriu
seguidament:

Assumpte: Necessitat neteja i adequació de la riera a la zona d’esbarjo de Sant
Miquel a causa de les pluges.
INFORME TÈCNIC
Vista la necessitat que actualment té l’Ajuntament de tindre en bon estat, acondicionats i
transitables els camins municipals dels quals es titular.
I un cop realitzada les inspeccions necessàries per part dels servies tècnics, s’ha verificat
que a causa de les fortes pluges del mes de novembre cal realitzar una neteja i recollida
d’urgència de les terres i canyes acumulades al tram del camí que creua la riera a la
zona d’esbarjo de Sant Miquel, per a que es pugui utilitzar amb seguretat i en unes
condicions de salubritat adients.
D’aquesta manera es millorarà la seguretat, la salubritat i la circulació de vehicles i es
garantirà un itinerari de vianants continu.
L’ús públic dels carrers i camins municipals ha de garantir la seguretat i confort per tots
els usuaris.

Descripció dels treballs a realitzar:
-Servei de recollida i transport amb camió pop i retroexcavadora a la riera a la
zona d’esbarjo de Sant Miquel, per acumulació de canyes al pont de la riera.

Cost econòmic:
-FERROVIAL SERVICIOS
Pressupost servei recollida i transport canyes: 1.832,40 € IVA inclòs”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 30 de gener de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe de Secretari-intervenció
Expedient: 69/2017
Assumpte : contracte de servei de neteja i adequació de la riera a la zona d’esbarjo de
Sant Miquel a causa de les pluges de Banyeres del Penedès.

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable
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Expedient 69/2017. Contracte menor de serveis

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

2. FONAMENTS DE DRET
2.1 Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu
3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic
(endavant TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer
consistents en el desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un
resultat deferent d’una obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació
d’aquesta llei, els contractes de serveis se divideixen en les categories
enumerades en l’annex II ».
2.2 La legislació aplicable és la següent :
a) Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional
segona del TRLCSP.
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques
c) La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.
d) El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública.
2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els
procediments obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat
previstos al TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que
es podran adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud
professional suficient per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, que ascendeix a 1.514,38 euros i
318,02 euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar
l’expedient, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és
l’alcaldia. No obstant, existeix delegació a favor de la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015, de data 15 de juny de 2015, que
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INFORME
1.ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de neteja i adequació de la riera a
la zona d’esbarjo de Sant Miquel a causa de les pluges de Banyeres del
Penedès.
1.2 Per provisió de l’Alcaldia de data 26 de gener de 2017 es va incoar
l’expedient administratiu per a la contractació de servei de neteja i adequació
de la riera a la zona d’esbarjo de Sant Miquel a causa de les pluges de
Banyeres del Penedès i es va demanar l’informe procedent sobre el
procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació
pressupostària per a finançar la despesa que comporta la formalització de
contracte respectivament ; i els així mateix, s’informi sobre el percentatge
que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Ferrovial Servicios ascendeix a la quantitat de 1.514,38 euros i
318,02 euros d’IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 26 de gener de 2017, i
de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent:

2.8S’ha d’atendre a les prohibicions de contractar regulades a l’article 60 del
TRLCSP, entre d’altres, que la persona adjudicatària no incompleixi les seves
obligacions tributàries o de Seguretat Social.
2.9La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions
de capacitat i solvència exigides als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
3CONCLUSIONS
3.1. La contractació del servei de neteja i adequació de la riera a la zona d’esbarjo de
Sant Miquel a causa de les pluges de Banyeres del Penedès, es pot fer mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista Ferrovial Serveis, per un import de
1.514,38 euros i 318,02 euros d’IVA.
3.2. El pressupost de l’exercici 2017 va ser aprovat inicialment per acord del Ple de data
30 de desembre de 2016 i es troba en tràmit d’exposició pública fins al proper 30 de
gener. Es considera, per tant, (de conformitat amb l’article 169.9 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 21.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril)
automàticament prorrogat el pressupost de l’exercici anterior, amb els seus crèdits
inicials. La pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o programes que hagin de
concloure en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos
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b)La resolució de l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària dins del
termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat. La notificació ha de
contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si és o no definitiu en via
administrativa i l’expressió dels recursos que procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han
presentar i el termini per a interposar-los.
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es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.
2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte
menor, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.
2.6 Segons l’article 23 del TRLCSP, els contractes menors no poden tenir una
durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga. Tampoc podran ser objecte,
d’acord amb l’article 89 del TRLCSP, de revisió de preus.
2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha
justificat aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 26 de gener de
2017, el procediment legal a seguir és el següent:
a) L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret 1619/2012, de
30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la disposició
addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la normativa
sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

Expedient 99/2017. Ús zona d'esbarjo Sant Miquel
Desfavorable
99/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Sol·licitant:
DNI núm. ..... 287-R
Data de Sol·licitud: 24/01/2017
Registre entrada: E/17/268
Assumpte: Sol·licita permís d’ús de la zona d’esbarjo Sant
Miquel el proper dia 12 de febrer. Assistents: 30
persones.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER Desestimar allò sol·licitat ja que només s’autoritza als veïns del
Municipi, donada l’alta demanda d’ús de la zona.
No obstant, si alguna de les persones assistents fos resident al
Municipi de Banyeres del Penedès, pot realitzar al seu nom la
sol·licitud per tal de poder tenir l’autorització d’ús de la zona per
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Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de neteja i adequació de la riera a la
zona d’esbarjo de Sant Miquel a causa de les pluges de Banyeres del Penedès, a
l’empresa Ferrovial Servicios de Valls per un import de 1.514,38 euros i 318,02 euros
d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 4520 227.00 de pressupost prorrogat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

específics o afectats.
3.3. A la partida 4520 227.00 del pressupost prorrogat hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 1.514,38 euros i 318,02 euros d’IVA per a
contractar el servei de neteja i adequació de la riera a la zona d’esbarjo de Sant Miquel a
causa de les pluges de Banyeres del Penedès, sent necessari, d’acord amb l’establert en
la disposició addicional segona de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui
pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit.
3.4. L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.297.530 euros, per la
qual cosa l’import de la contractació, que és de 1.514,38 i 318,02 euros d’IVA, d’acord
amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior al 10% d’aquells
recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és de l’alcaldia, sens perjudici
de la delegació de l’exercici d’aquesta competència conferida a la Junta de Govern Local,
d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar
compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.
3.5.La contractació del servei de neteja i adequació de la riera a la zona d’esbarjo de
Sant Miquel a causa de les pluges de Banyeres del Penedès, es pot fer mitjançant el
procediment del contracte menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la
factura a l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.
3.6. L’acord que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes esmentats en
els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona adjudicatària en el termini
de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de Govern Local.”

SEGON
TERCER

part de l’Ajuntament.
Notificar aquest acord al sol·licitant.
Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Expedient 107/2017. Bestreta Caixa Fixa Oficines

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ DE LA BESTRETA DE CAIXA FIXA
PER ATENDRE DESPESES CORRENTS.- EXP. 107/2017
Vist la necessitat de la constitució d’una bestreta per atendre les despeses corrents de
caràcter ordinari i repetitiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Vist la petició de la Directora de l’escola bressol de disposar de fons per atendre les
despeses per l’organització la propera festa de Carnaval.
Atès que la directora de l’escola bressol, no es habilitada a percebre de bestretes de
caixa fixa, d’acord amb la base 25 de les bases d’execució del pressupost per a l’any
2017.
Atès que d’acord a la base 25 de les Bases d’execució del pressupost aprovades per a
l’exercici 2017, que a continuació es transcriu:
“Base 25.- Bestretes de caixa fixa
1. Per a les atencions corrents de caràcter periòdic o repetitiu, com dietes, despeses de
locomoció, material d’oficina no inventariable, despeses de correu, i altres de caràcter similar,
els fons lliurats a justificar podran tenir el caràcter de bestretes de caixa fixa.
2. Tenen el caràcter de bestretes de caixa fixa les provisions de fons de caràcter no
pressupostari i permanent que es realitzen a caixes per atendre de forma immediata i
posterior aplicació al pressupost de l’any en què es realitzin, de les despeses a que es
refereix l’apartat anterior.
3. Qualsevol quantitat lliurada a justificar en concepte de bestreta de caixa fixa comportarà la
incoació d’un expedient, en el qual constarà nom i cognoms, relació amb la corporació i
diners que rep l’interessat. Es declaren com a habilitats de les bestretes de caixa fixa a
l’Alcalde, al Secretari Interventor i als treballadors amb DNI .....504P, .....374B i .....898J.
4. En el moment de la dotació no tenen aplicació pressupostària. Els manaments que
s’expedeixin en aquestes condicions s’aplicaran a les aplicacions pressupostàries a que
corresponguin les quantitats degudament justificades, i per l’import de les mateixes.
5. Els caixers que rebin les bestretes de caixa fixa hauran de rendir comptes per les
despeses realitzades amb les mateixes, a mesura que les seves necessitats de tresoreria
aconsellin la reposició dels fons utilitzats. Els perceptors hauran de justificar l’aplicació de les
quantitats percebudes durant l’exercici pressupostari en què s’ha constituït la bestreta. Si al
finalitzar l’exercici no s’ha justificat de manera íntegra, es realitzarà una imputació econòmica
al compte del Pla General de Comptabilitat Públic amb abonament al compte no
pressupostari (413).
6. La constitució de la bestreta de caixa fixa, així com les respectives ordres de reposició,
serà competència de la Junta de Govern Local, segons delegació de l’Alcaldia. En cap cas
tindrà una quantia superior a 750 €.
7. En el cas de les ordres de reposició, serà suficient amb l’adopció per part de la Junta de
Govern local d’un acord autoritzant a la persona habilitada de la bestreta a realitzar les
reposicions que calguin fins l’últim dia de l’any, sense necessitat de cap altre acord. Per
efectuar reposició de fons, haurà d’estar justificat el lliurament anterior.
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PROPOSTA D’ALCALDIA

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Desfavorable

66/2016 G

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment
Sol·licitant: DNI: ....922S
Data Sol·licitud: 25/01/2017
Registre entrada: E/17/0274
Assumpte: Vist que en data 3 de març de 2016, es va procedir a
la inscripció padronal un menor d’edat, a petició de
la mare, sense la signatura dels dos progenitors, tal i
com estableix art. 2.2 de la Resolució de 30 de
gener de 2015, sobre instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
Vist que s’ha fet una consulta verbal al Servei
d’Assistència Municipal, a efectes de la qual es fa la
present proposta:
Antecedents: La inscripció padronal del menor
d’edat, excepcionalment, es va dur a terme a
instància de la mare i de conformitat amb la
declaració de responsable del progenitor per la
inscripció o canvi de domicili de menors d’edat,
signada per la progenitora i on declara:
1º- Que ostenta la guàrdia i custòdia del menor.
2º- Que disposa de capacitat legal suficient per dur a
terme la inscripció.
3º- Que no es troba in curs en els supòsits de fet
previstos en els art. 103.1 c) O 158.3 C) del Codi

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Expediente 66/2016. QUEIXA EN RELACIO A L'EMPADRONAMENT DEL SEU
FILL
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar una bestreta d’import 750,00€, a la persona habilitada amb
DNI: ...504P, d’acord a la base 25 de les bases d’execució del pressupost aprovades per
a l’any 2017.
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona habilitada amb DNI:...504P, significant la
seva obligació de retre comptes per les despeses realitzades amb els fons lliurats amb
concepte de bestreta de caixa fixa.
ERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

8. Per a la cancel·lació de la bestreta de caixa fixa el perceptor haurà d’haver reintegrat els
fons i presentar-ne la corresponent justificació. Amb caràcter general, l’aprovació del compte
justificatiu produeix la imputació econòmica i pressupostària de les despeses que s’hi
inclouen i la reposició dels fons al caixer.
9. En el cas dels organismes autònoms, el seu atorgament serà competència del seu
president, amb el límit quantitatiu de 600 €.”

Vist que d’acord amb la Resolució de 30 de gener de
2015, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments
sobre la gestió del padró municipal, en l’art. 5.2
Expedients de Baixa: “Las bajas en el Padrón
pueden estar ocasionades por los siguientes
motivos: cambio de residència, defuncion, duplicado,
inscripción indebida y caducidad”.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Segon.Tercer.-

Desestimar allò sol·licitat i comunicar al sol·licitant (pare) que
no es pot procedir a la baixa del Padró Municipal d’Habitants
d’ofici del seu fill menor d’edat, atès que no es troba en cap de
les circumstàncies previstes en l’art. 5.2 de la Resolució de 30
de gener de 2015, sobre instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
Notificar el present acord al sol·licitant.
Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
Número de
data
Decret

Assumpte

Expedient

2017-0006

Modificacions al cartipàs municipal.
Nomenament alcaldes de barri

143/2016

23/01/2017

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

Vist que el sol·licitant (pare) sol·licita que s’anul·li
l’empadronament del seu fill menor d’edat.
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Vist que s’han fet requeriments, a la mare,
infructuosos per subsanar deficiències consistents
en:
- Aportar còpia de l’autorització dels dos progenitors
del menor.
- Aportar còpia de l’autorització judicial corresponent
que autoritzi a la inscripció del menor en el padró
municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Civil.

2017-0010

63/2017
75/2017

73/2017

L'expedient que consta a continuació no estava inclòs en l'ordre del dia i
s'inclou en l'acta, prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 de la
Legislació sobre Règim Local vigent a Catalunya 2008:
DONAR COMPTE EXPEDIENT 114/2017
DONAR COMPTE AMENACES VERBALS FETES PER UN VEÍ RESIDENT AL
MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP.114/2017
Es dóna compte de l'entrada E/17/0090 del Sr. amb D.N.I. ...653-W registrada el 10
de gener d'enguany en la qual s'informa, per al coneixement de l'alcalde i autoritats,
que el passat dia 5 de gener de 2017 un veí li va comunicar que dies enrere un altre
veí va proclamar a vàries persones les intencions de cremar el vehicle del Sr. amb
D.N.I. ...653-W, sent aquest patrimoni personal propi.
Fa menció de l'art. 169 de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre del Codi
Penal de l'Estat Espanyol on es regula les penes que es poden imposar a les
persones que constitueixin delicte d'aquest tipus.
Diu que de totes maneres al no fer-se efectiva l'amenaça verbal directament dirigida
a la seva persona, constitueix una temptativa de delicte i sabent que arribarien tals
paraules a ell, podria considerar-se igualment una amenaça.
Comenta que l'individu que va amenaçar podria ésser un dels causants dels últims
incidents patits al Municipi (pintades i destrosses del mobiliari urbà), ja que és
habitual que es trobi en aquestes situacions perquè es tracta d'una persona
habitualment conflictiva.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número : 2017-0003 Data : 06/02/2017

2017-0009

JGL/2017/2
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2017-0008

Convocatòria Junta de Govern Local de data 26
de gener de 2017
Serveis extraordinaris fora de la jornada laboral
25/01/2017 efectuats pel personal laboral de l’Ajuntament
durant el mes desembre 2016 i gener 2017.
Aprovació nòmines corresponents al mes de
26/01/2017
gener 2017
Cessió del Local de la planta baixa del carrer
Mestre Güell núm. 6 a l’Associació de Protecció
26/01/2017
Civil (ratificat en aquesta Junta de Govern
Local)
23/01/2017

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2017-0007

