JGL/2017/7

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

2 de març de 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 20:11 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 : 2017-0007 Data : 08/03/2017

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: 08/03/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Amadeu Benach i Miquel (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 08/03/2017
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

ACTA

Unanimitat/Assentiment
S'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 23 de febrer de 2017.

Expedient 153/2016. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS PER
INGRESSOS MINIMS

APROVAR LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES PER INGRESSOS MINIMS.-153/2016
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: …654N, de data 26 de setembre de
2016 i amb registre d’entrada número E-16-3481, en la qual sol·licita continuar gaudint de
la bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació econòmica.
Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de febrer de 2017 i
amb registre d’entrada número E-17-0652, en el qual s’informa que la sol·licitant continua
reunint els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua).
Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.
Per la qual cosa,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Estimar allò sol·licitat.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Expedient 154/2016. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS PER
INGRESSOS MINIMS
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES PER INGRESSOS MINIMS.-154/2016
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: …978B, de data 26 d’agost de 2016 i
amb registre d’entrada número E-16-3189, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en
les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació econòmica.
Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de febrer de 2017 i
amb registre d’entrada número E-17-0652, en el qual s’informa que la sol·licitant reuneix
els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua).
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.
Per la qual cosa,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Estimar allò sol·licitat.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

DESESTIMAR LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES PER INGRESSOS MINIMS.-156/2016
Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb NIE: …968W, de data 11 d’octubre de 2016 i
amb registre d’entrada número E-16-3696, en la qual sol·licita continuar gaudir de la
bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació econòmica.
Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de febrer de 2017 i
amb registre d’entrada número E-17-0652, en el qual s’informa que el sol·licitant NO
reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua).
Per la qual cosa,

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

Expedient 156/2016. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS PER
INGRESSOS MINIMS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

PRIMER.- Desestimar allò sol·licitat.
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 158/2016. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS PER
INGRESSOS MINIMS
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES PER INGRESSOS MINIMS.-158/2016
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: …861H, de data 18 d’agost de 2016 i
amb registre d’entrada número E-16-3124, en la qual sol·licita bonificació en les taxes
d’aigua i brossa degut a la seva situació econòmica.
Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de febrer de 2017 i
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

amb registre d’entrada número E-17-0652, en el qual s’informa que la sol·licitant reuneix
els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua).
Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.
Per la qual cosa,

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

Expedient 160/2016. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS PER
INGRESSOS MINIMS
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
ASSUMPTE: sol·licitud de bonificació en les taxes per ingressos mínims.
EXPEDIENT: 160/2016
DESESTIMAR LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES PER INGRESSOS MINIMS.-160/2016
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: …329Y, de data 17 de juny de 2016 i
amb registre d’entrada número E-16-2313, en la qual sol·licita continuar gaudir de la

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

PRIMER.- Estimar allò sol·licitat.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de febrer de 2017 i
amb registre d’entrada número E-17-0652, en el qual s’informa que la sol·licitant NO
reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua).
Per la qual cosa,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Desestimar allò sol·licitat.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 465/2016. SOL·LICITA REVISIO DE LES LECTURES DE L'AIGUA PER
POSSIBLE ERROR
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació econòmica.

Expedient 471/2016. SOL·LICITA QUE ES REVISI LA LECTURA DE L'AIGUA PER
ERROR EN LA MATEIXA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SOL·LICITAR A BASE QUE ANUL·LI I DONI DE BAIXA ELS REBUTS
D’AIGUA DEL TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2016 I EN GENERI UNS DE NOUS.EXP. 471/2016
Vist l’escrit presentat pel Sr. amb DNI: ...763P en el qual sol·licita una revisió de les
últimes lectures del seu comptador d’aigua, degut a que el rebut del tercer trimestre de
2016, marcava 2291m3 i el dia 20 de desembre de 2016 va mirar el comptador d’aigua i
marcava 2253m3.
Per la qual cosa, sol·licita que es generin nous rebuts amb les lectures reals.
Vist l’informe de manteniment de data 17 de gener de 2017 i amb registre nº 163 en el
qual s’indica que a causa de les condicions en les que es troba el comptador de l’aigua
del sol·licitant, amb baff i està del revés i s’ha de llegir amb un mirall, hi ha hagut una
errada a l’hora d’introduir la lectura en el lector.

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017
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APROVAR COMUNICAR AL SOL·LICITANT QUE LES LECTURES DE L’AIGUA SON
CORRELATIVES I CORRECTES.- 465/2016
Vist que el sol·licitant exposa que ha rebut una factura d’aigua de més de 600€ i que
consultant la lectura s’ha confirmat l’error de lectura, i comunica que retorna el rebut pel
banc.
Per la qual cosa, sol·licita una revisió de la lectura i del rebut.
Vist l’informe de manteniment de data 21 de febrer de 2017 i amb número de registre
E-17-0683, el qual es transcriu: “Vist que s’ha revisat l’historial de les lectures, i que la
lectura del tercer trimestre de 2016 va ser de 3720m3 i que la fotografia aportada per
ells, realitzada el dia de la instància, és de 3736m3.
Vist que la lectura feta al quart trimestre de 2016 és de 3745m3 amb un consum de
25m3, s’en desprèn que les lectures són correlatives i no s’aprecia cap fuita en el
comptador”
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- 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.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d'aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOST D’ALCADIA
ASSUMPTE: Sol·licita revisió de la lectura de l’aigua per que hi ha un error.
EXPEDIENT: 465/2016

87/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Sol·licitant:
DNI núm. ..... 452-T
Data de Sol·licitud: 10/01/2017
Registre entrada: E/17/0086
Assumpte: El sol·licitant es queixa que el passat 5 de gener es
va tancar el carrer impedint que els clients de les
cases rurals i veïns poguessin passar i només hi
havia la possibilitat d’accedir pel camí de Casa
Roja.
El sol·licitant demana que en properes vegades
s’avisi amb més temps i es deixi un accés mínim
pels veïns i clients.
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 i d’acord informe emès pel coordinador
de Serveis Tècnics de l’Ajuntament el 21 de febrer de 2017, en
els propers actes programats s’avisarà amb més antelació als
veïns afectats i cas que fos necessari impedir la circulació de
vehicles per algun carrer durant l’acte, es buscarà una solució
alternativa perquè els veïns puguin accedir als seus
habitatges.
SEGON
Notificar aquest acord al sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Expediente 98/2017. Sol·lilcitud a la gossera per recollir animals
No hi ha acord

Motiu: Ampliar
documentació

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

Favorable
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Expedient 87/2017. Gestió de queixes i suggeriments

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Per tot això,
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
tercer i quart trimestre de 2016, amb número fix: 0208002327 i a nom del sol·licitant, per
error en la presa de lectura del comptador i en generi uns de nous amb les següents
lectures:
3e trimestre de 2016 de 2229m3 a 2242m3 = 13m3
4rt trimestre de 2016 de 2242m3 a 2255m3 = 13m3
SEGON.- Sol·licitar a Base que es faci efectiva la devolució dels rebuts d’aigua anteriors
abonats al número de compte del sol·licitant.
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 110/2017. SOL·LICITA TRACTAMENT DE FUITA EN EL REBUT
D'AIGUA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016

Vist l’escrit presentat per la Sra. amb DNI: .... 251C, de data 2 de febrer de 2017 i amb
registre d’entrada número E-17-0396, en el qual comunica que el passat mes de
desembre de 2016 va rebre una factura de l’aigua de més de 1.000€. Dies abans va
rebre un avís de possible fuita per part de l’Ajuntament. Posteriorment es va avisar al
lampista per tal de que la localitzes i la repares.
Adjunta la factura del lampista.
Vist l’informe de manteniment de data 28 de febrer de 2017 i amb registre nº 765, en el
qual s’indica que s’ha comprovat “in situ” que va ser una tuberia que sortia del comptador
de l’aigua i les arrels dels xiprers la van escanyar i l’aigua anava cap avall i no es veia. El
dia 10 d’octubre de 2016 es va deixar avís de possible fuita a la bústia.
Per tot això,
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
tercer i quart trimestre de 2016, amb número fix: 020800030020 i a nom de la sol·licitant,
per fuita en el jardí, i en generin uns de nous amb tractament de fuita.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant i a Base.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 128/2017. Gestió de queixes i suggeriments
Favorable
128/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Sol·licitant:
Data de Sol·licitud:
Registre entrada:
Assumpte:

DNI núm. ..... 772-A
2/02/2017
E/17/0397
Sol·licita que es retirin els parterres que hi ha al
carrer Penedès davant dels números del 8 al 16 ja
que no es fa manteniment i les arrels dels arbres
han malmès la poca vorera que hi ha.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
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APROVAR SOL·LICITAR A BASE QUE ANUL·LI I DONI DE BAIXA ELS REBUTS
D’AIGUA DEL TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2016 I EN GENERI UNS DE NOUS
AMB TRACTAMENT DE FUITA.- EXP. 110/2017

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR L’ANNEX AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS I L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER AL PROJECTE DE
POLÍTIQUES DE JOVENTUT, JOVE BAIX PENEDÈS. APORTACIÓ PER A L’EXERCICI
2017. 175/2017
Atès que a la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2005 es va aprovar el
conveni de participació en el Projecte Jove Baix Penedès entre el Consell Comarcal del
Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Atès que des de l’any 2005 Banyeres del Penedès ha participat en l’esmentat projecte de
dinamització de polítiques de joventut a nivell comarcal.
Atès que segons registre d’entrada número 258 de data 24 de gener de 2017 es fa
necessària la signatura de l’annex al conveni entre el Consell Comarcal del Baix
Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per a l’exercici 2017.
Atès la memòria de la Sra. Anna Jané Caralt, Regidora de Joventut de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès de data 27 de febrer de 2017, que es transcriu seguidament:
“MEMÒRIA PROJECTE JOVE BAIX PENEDÈS
Atès que des de l’any 2005 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès participa en el
Projecte Jove Baix Penedès mitjançant un conveni interadministratiu amb el Consell
Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament aporta un tècnic referent a les reunions de
coordinació, per tant és un participant actiu de les accions que es dissenyen al projecte.
Atès que aquest projecte pretén portar a terme polítiques de joventut a nivell comarcal,
dissenyades i implementades de manera mancomunada a partir del treball en xarxa amb
els municipis pertanyents al projecte Jove Baix Penedès.
El projecte Jove Baix Penedès treballa en les set estratègies d'actuació del Pla Nacional
de Joventut a Catalunya i està destinat a joves de 12 a 29 anys.
1.- Objectius :
ñ Potenciar el projecte Jove Baix Penedès al municipi i a la comarca.
ñ Potenciar la formació complementària d’interès juvenil.
ñ Fomentar la interrelació entre els joves del municipi i la comarca.
ñ Motivar per a la participació juvenil.
ñ Donar informació de tots els àmbits d’interès als joves.

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

Favorable
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Expedient 175/2017. .PROCEDIMENT GENÈRIC (Centre Cívic)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER Comunicar que el coordinador de Serveis Tècnics en data 21
de febrer de 2017 ha informat que s’està realitzant el seguiment
del manteniment dels parterres i a les visites realitzades s’ha
pogut constatar que efectivament les arrels dels arbres estan
produint desperfectes a la vorera del carrer Penedès (del
número 6 al 16) per la qual cosa es preveu que la Brigada
realitzarà les feines d’adequació dels parterres per tal d’evitar
majors desperfectes a la vorera i per tal d’adequar correctament
els parterres situats en aquest tram de carrer.
SEGON
Notificar aquest acord a la sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

• Recursos
- Centre de recursos: els recursos s’ofereixen a entitats i ajuntaments de la comarca: jocs
gegants, màquina de xapes, estructures i marcs per exposicions.
- Borsa de talleristes del Baix Penedès: es compta amb un recull de 16 talleristes de
diferents municipis de la comarca i un total de 54 tallers dividits en els següents temes: arts
plàstiques, arts escèniques, desenvolupament personal, emancipació, informàtica, lúdic i
música. La finalitat és doble: promoure l’ocupació i dotar de recursos als ajuntaments i
entitats.

Foment de la participació juvenil
• Suport als processos participatius dels municipis
• Fes la teva acció JBP: A partir del retorn del 20% de l’import del conveni entre
l’Ajuntament i el Consell Comarcal, el municipi pot realitzar accions participatives amb joves,
amb el suport de l’OJ.
• Associacionitza’t: Suport a les entitats juvenils i amb molta participació jove de la
comarca: constitució legal d’una associació i altres tràmits, assessorament i difusió de les
seves activitat...

Habitatge jove
• Borsa d'habitatge del Baix Penedès: Coordinació dels serveis locals de joventut amb la
Borsa d’habitatge i difusió dels seus serveis.

La Sra. Anna Jané Caralt, Regidora de Joventut de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, considera que el projecte Jove Baix Penedès realitza activitats d’interès
general, utilitat pública, fomenta la cohesió social, així com la participació jove del
municipi i per aquest motiu s’estima oportú que l’aplicació pressupostària 3371 46500 per
import de 2.860,00€ (dos mil vuit-cents seixanta euros) contribueixi en el cofinançament
de les esmentades activitats.”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 28 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

participació d’entitats juvenils, botifarrada i accions de prevenció de riscos amb els recursos
de JBP.
• Activitats d'estiu JBP: Acció de prevenció en l’oci nocturn
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Cultura i oci :
• ButizonafarrajoveBP: Acció d’oci nocturn amb concert de grups de la comarca,

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2.- Línies d’actuació:
Formació i ocupació:
• Formació en el lleure: organització de cursos
• Formació per a la cerca de feina: Connecta't i Càpsules d’ocupació jove
• Xerrades “I després de l'ESO, què?” Xerrades d’orientació laboral i acadèmica als instituts
a càrrec de les informadores juvenils de l’OJ
• Grup de treball en ocupació jove al Baix Penedès
• Cercafeinabp: Portal de llocs web amb ofertes de feina de la comarca i comarques veïnes.
• Assessorament laboral i acadèmic a joves i professionals
• Punt d'informació i orientació del programa Acredita't
• Punt d'informació i assessorament del programa Garantia Juvenil
Promoció de la salut i prevenció de conductes de risc :
• Dinamització dels Dies mundials de promoció de la salut: alcohol, alimentació, sida,
tabac i violència de gènere.
• Accions d'interculturalitat als instituts
• Expoprevenció
• Canvi de marxa: Acció teatral i de debat sobre prevenció d’accidents de trànsit, destinada
als joves dels instituts de la comarca.
• Carpes als instituts: Es treballa la prevenció de riscos entre els joves a través de les
carpes de sensibilització que es dinamitzen als centres de secundària de la comarca.
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José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, 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
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès pretén aprovar l’annex al conveni
entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per
al projecte de polítiques de joventut, Jove Baix Penedès. Aportació per a l’exercici 2017.
SEGON.- Que de la proposta d’annex al conveni que es pretén signar en deriven una
sèrie d’obligacions econòmiques amb càrrec al pressupost vigent, per un import de
2.860,00€ (dos mil vuit-cents seixanta euros).
TERCER.- Que al pressupost de l’exercici 2017 existeix consignació adequada i suficient
per autoritzar la despesa objecte del present conveni, per import de 2.860,00€ (dos mil
vuit-cents seixanta euros), a l’aplicació pressupostària 3371 46500.
És tot el que cal informar al respecte.”
Atès que l’annex al conveni és el que es transcriu seguidament:
“ANNEX AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I ELS
AJUNTAMENTS D’ALBINYANA, L’ARBOÇ, BANYERES DEL PENEDÈS, BELLVEI, LA
BISBAL DEL PENEDÈS, BONASTRE, CALAFELL, CUNIT, LLORENÇ DEL PENEDÈS,
MASLLORENÇ, EL MONTMELL, SANTA OLIVA, SANT JAUME DELS DOMENYS I EL
VENDRELL PER AL PROJECTE DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT, JOVE BAIX
PENEDÈS. APORTACIÓ PER A L’EXERCICI 2017
PRIMER. L’any 1995 es van realitzar per primera vegada a la comarca accions del
projecte de dinamització juvenil Jove Baix Penedès, com a una experiència de
coordinació de polítiques de joventut de diverses administracions a nivell comarcal. Es
considera oportú modificar aquest conveni, sense canvis substancials, per diferents
raons: pel grau de participació aconseguit, per l’assoliment dels objectius i per la
necessitat d’adaptació a la nova normativa de procediment administratiu català.
El conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos
ajuntaments de la comarca, vigent actualment, és el que es va signar l’any 1998 i es va
actualitzar per adaptar-lo a les normatives actuals.
SEGON. En data 11 de desembre de 2013, a la sessió ordinària 19/2013, la Junta de
Govern del Consell va aprovar el conveni interadministratiu, amb diversos ajuntaments
de la comarca, de Jove Baix Penedès per a l’any 2014. Aquest conveni pot ser objecte
de pròrroga anual, i l’aportació per a l’any següent es fixarà previ informe favorable de la
Comissió de seguiment del projecte, d’acord amb la clàusula quinzena.
TERCER. En data 13 de desembre de 2016, en la jornada político-tècnica de seguiment
del projecte, es va emetre informe favorable a mantenir les aportacions dels ajuntaments
participants, per a l’any 2017.
QUART. Pels motius exposats a dalt, s’estableixen les següents aportacions per a
l’exercici 2017:
CORPORACIÓ
APORTACIÓ 2017
Consell Comarcal del Baix Penedès
5.000,00 €
Ajuntament d’Albinyana
2.860,00 €
Ajuntament de l’Arboç
3.575,00 €
Ajuntament de Banyeres del Penedès
2.860,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 175/2017
Assumpte: Annex al conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès per al projecte de polítiques de joventut, Jove Baix Penedès.
Aportació per a l’exercici 2017.

l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès
Amadeu Benach i Miquel”

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions acordades en aquest Ajuntament en sessió plenària que va tenir
lloc en data 22 de juny de 2015.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’annex al conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per al projecte de polítiques de joventut Jove Baix
Penedès, per a l’exercici 2017, i que es transcriu en la part antecedent.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni i per a dur a terme el que
calgui per donar compliment a l’acord.
TERCER.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 2.860,00 € (dos
mil vuit-cents seixanta euros) a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès a càrrec de
l’aplicació pressupostària 3371 46500 del vigent pressupost.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
CINQUÈ.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

Expedient 180/2017. Contracte Menor de Subministrament
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Eva M. Serramià Rofes

L’alcade/essa de
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La Presidenta
del Consell Comarcal del Baix Penedès

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ajuntament de Bellvei
2.860,00 €
Ajuntament de la Bisbal del Penedès
2.860,00 €
Ajuntament de Bonastre
1.175,00 €
Ajuntament de Calafell
4.600,00 €
Ajuntament de Cunit
3.765,00 €
Ajuntament de Llorenç del Penedès
2.860,00 €
Ajuntament de Masllorenç
1.175,00 €
Ajuntament del Montmell
1.175,00 €
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
2.860,00 €
Ajuntament de Santa Oliva
2.860,00 €
Ajuntament del Vendrell
5.496,00 €
APORTACIÓ TOTAL
45.981,00 €
CINQUÈ. Aquest annex resta subjecte a les condicions generals establertes en el
Conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els ajuntaments
d’Albinyana, l’Arboç,
Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç
del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el
Vendrell, aprovat per Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió 19/2013, d’11 de
desembre, que no entrin en contradicció amb aquest annex.
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document en dos
exemplars.
El Vendrell (Baix Penedès),

PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
SUBSTITUIR 1 VIDRE PER A LA MARQUESINA DE BUS DE LES MASIES DE SANT
MIQUEL DE BANYERES DEL PENEDÈS. 180/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 17 de febrer de 2017 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de substituir 1 vidre per a la marquesina
de bus de les Masies de Sant Miquel de Banyeres del Penedès a l’empresa Carpinteria
Guerrero S.L de Santa Oliva, per un preu total de 250 euros i 52,50 euros d’IVA.

INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de millorar la seguretat dels elements
urbans, evitant el risc de caigudes i danys als usuaris i substituint els elements en mal estat,
que no compleixen amb la normativa actual o que han sofert actes vandàlics.
L’ús públic de voreres, places i parcs ha de garantir la seguretat i confort per tots els usuaris.
La brigada municipal ha detectat que un dels panells de vidre de la marquesina que tenim
situada a la urbanització de Sant Miquel ha sofert desperfectes a causa d’actes vandàlics, fet
que fa perillar la seva seguretat i la dels usuaris.
Per tot això, i vista l’oferta amb registre d’entrada 534 del 14 de febrer de 2017 de l’empresa
CARPINTERIA GUERRERO S.L on ens pressuposten el subministra i substitució del panell
de vidre malmès per un vidre laminat de 5+5 transparent de 135 x 180 cm, els Serveis
Tècnics consideren necessari l’acceptació d’aquesta oferta per tal de realitzar les feines i
deixar la
marquesina en unes condicions tècniques òptimes.
El cost total de subministra i substitució del material ascendeix a un total de 250,00 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 14 de novembre de 2016, que es transcriu seguidament:

“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 180/2017
Assumpte: servei de substituir 1 vidre per a la marquesina de bus de les Masies de Sant
Miquel
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 17 de febrer 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
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“ Assumpte: SUBMINISTRA DE VIDRE PER MARQUESINA .
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Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès de data 15 de febrer de 2017, que es transcriu seguidament:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Atès a la declaració jurada de Carpinteria Guerrero S.L de Santa Oliva, relativa a no estar
incurs en prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
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següent:
INFORME
1. ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de substituir 1 vidre per a la marquesina de
bus de les Masies de Sant Miquel de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 17 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei de substituir 1 vidre per a la marquesina de bus de les Masies
de Sant Miquel 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.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de l’empresa
Carpinteria Guerrero S.L de Santa Oliva, ascendeix a la quantitat de 250 euros i 52,50
euros d’IVA.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1 Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual
Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711
BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G
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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 ».
2.2La 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.
2.4Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 250 euros i 52,50 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.
2.5Atès 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.
2.6Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de
pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
2.7Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat aquesta,
mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 17 de febrer 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
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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 Plaça Ajuntament, 6 Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL
PENEDÈS - NIF P4302000G
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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 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.
2.8La 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.
2.9En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació que ha de
complir la persona adjudicatària.
3CONCLUSIONS
3.1La contractació del servei de substituir 1 vidre per a la marquesina de bus de les Masies
de Sant Miquel de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte
menor per un import de 250 euros i 52,50 euros d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 1532 210.000 hi ha consignació suficient per a autoritzar la
despesa per import de fins a 302,50 euros per a contractar el servei de substituir 1 vidre per a
la marquesina de bus de les Masies de Sant Miquel 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.
3.3L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86 euros, per la
qual cosa l’import de la contractació, que és de 250 euros i 52,50 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 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.
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3.4La contractació del servei de substituir 1 vidre per a la marquesina de bus de les Masies
de Sant Miquel 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.
3.5La 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.”

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
CONTACONTES MUSICAL « LA CANÇO MÉS BONICA DEL MÓN » PEL DIA 24 DE
FEBRER A L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA DE BANYERES DEL PENEDÈS.
188/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 23 de febrer de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de contacontes musical
“La cançó més bonica del món” pel dia 24 de febrer a l’Escola Bressol Marta Mata de
Banyeres del Penedès amb motiu de la festa de Carnaval a l’empresa Gerard Mallorqui
Plana de Valls, per un preu total de 150 euros i exempt d’IVA.
Atès a la declaració jurada de Sr. Gerard Mallorquí Plana de Valls, relativa a no estar
incurs en prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
Atès la memòria de la Sra. Blanca Ochoa, directora de l’Escola Bressol Marta Mata de
Banyeres del Penedès de data 17 de febrer de 2016, que es transcriu seguidament:

“Memòria activitat festa de Carnaval:
La directora Blanca Ochoa González com a responsable de l’Escola Bressol,
sol·licita una partida pressupostària per contractar el dia 24 de febrer un
espectacle anomenat “Contacontes Musical” amb motiu de la festa de
Carnaval.
L’activitat consisteix en explicar un conte utilitzant instruments
musicals. El conte acaba amb una festa i al final, tots els nens i nenes
podran tocar la bateria d'un en un. És un contacontes interactiu, amb
ritme i percussió.
Els objectius de l'activitat són:
– Fomentar la imaginació, la fantasia i les històries narrades.
– Reconeixement i diferenciació de timbres, intensitats, ritmes i
cançons.
– Interpretació de cançons i danses.
– Descoberta de la bateria i la percussió, a nivell visual, auditiu i
vivencial.
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PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de substituir 1 vidre per a la marquesina de
bus de les Masies de Sant Miquel de Banyeres del Penedès a l’empresa Carpinteria Guerrero
S.L de Santa Oliva, per un preu total de 250 euros i 52,50 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la partida
nº 1532 210.000 de l’actual pressupost.
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

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :

1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de contacontes musical “La cançó
més bonica del món” pel dia 24 de febrer a l’Escola Bressol Marta Mata de
Banyeres del Penedès amb motiu de la festa de Carnaval.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 23 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei de contacontes musical “La cançó més bonica del món”
pel dia 24 de febrer a l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres del Penedès amb
motiu de la festa de Carnaval, 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.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Gerard Mallorqui, ascendeix a la quantitat de 150 euros i exempt d’IVA.

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 23 de febrer 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
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Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 23 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 188/2017
Assumpte: servei de contacontes musical “La cançó més bonica del món” pel dia 24 de
febrer a l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres del Penedès amb motiu de la festa de
Carnaval.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

– Col·laboració, respecte i interès per l'activitat.
– Gaudir de l'activitat.
Les cançons:
1. Sol solet
2. El Patufet
3. Arri arri Tatanet / Clop, clip, clop
4. El Gegant del pi
5. Cargol treu banya / El cargolet
6. Paff era un drac màgic
7. Jo sento l'alegria
Duració:
1 hora aproximadament.
Persona que porta l’espectacle:
Gerard Mallorquí: Psicòleg, professor de bateria i director de The Rhythmic
Arts Project a Catalunya (programa educacional per a nens i adults amb
discapacitats psíquiques, a través de la percussió).
4 anys d'experiència amb aquest contacontes.
Ha treballat amb les companyies d'espectacles infantils Pa Sucat, Els
Picarols i Companyia Eudald Ferré.
Assessorament pedagògic: Gemma Cubells (educadora infantil).”
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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, ascendeix a 150 euros i exempt
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 23 de febrer 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:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2. FONAMENTS DE DRET

Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206
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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.
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.
3
CONCLUSIONS
3.1 La contractació del servei de contacontes musical “La cançó més bonica del món”
pel dia 24 de febrer a l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres del Penedès amb
motiu de la festa de Carnaval es pot fer mitjançant el procediment del contracte
menor per un import de 150 euros i exempt d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 3230 22706 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 150 euros per a contractar el servei de
contacontes musical “La cançó més bonica del món” pel dia 24 de febrer a
l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres del Penedès amb motiu de la festa de
Carnaval, 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 3.224.219,86 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 150 euros i exempt 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 contacontes musical “La cançó més bonica del
món” pel dia 24 de febrer a l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres del
Penedès amb motiu de la festa de Carnaval, 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.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de contacontes musical “La cançó més
bonica del món” pel dia 24 de febrer a l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres del
Penedès amb motiu de la festa de Carnaval a l’empresa Gerard Mallorqui Plana de
Valls, per un preu total de 150 euros i exempt d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 3230 22706 de l’actual pressupost.
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

b)

Expedient 192/2017. Pla extraordinari d'assistència financera local 2017.
Diputació de Tarragona
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

5000400262

Text de posició
FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015
FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015
FCLC 2013 municipis darrer pagament
Cooperació Local, ajuntaments, 2015
Fons de Cooperació Local, ajuntaments, 2015

Import
43.587,15
14.800,32
Fons 18.500,37
88.132,45

El Fons de Cooperació Local de Catalunya (en endavant, FCLC), és una important font
de finançament dels municipis i comarques, que garanteix la participació d’aquests en els
ingressos tributaris de la Generalitat, i el seu impagament dificulta als municipis i
comarques assumir la prestació dels serveis.
A dia d’avui, el deute que té la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès pel concepte FCLC és per import de 257.291,20 euros, corresponent a
pendents dels anys 2013 (33.300,69€) i 2014 (43.587,15€ més 4.007,47€ del tram
supramunicipal), i a la totalitat dels anys 2015 (88.132,45€) i 2016 (88.263,44€). El
cobrament per part d’aquest Ajuntament de les quanties detallades a la part antecedent,
incloses al Pla extraordinari d’assistència financera local 2017, implica el cobrament de la
totalitat del pendent dels anys 2013, 2014 (llevat el tram supramunicipal) i 2015, quedant
un pendent en concepte de FCLC per import de 88.263,44 euros, corresponent a l’any
2016, més 4.007,47€ corresponent al tram supramunicipal de l’any 2014.
Les parts que intervenen en aquest Conveni accepten la seva nova posició jurídica:
Els ens locals adherits són els titulars originaris del dret de crèdit front a la
Generalitat de Catalunya, i actuen com a cedents.
La Diputació de Tarragona serà la nova titular del dret de crèdit transmès pels
ens locals, actuant com a cessionària.
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APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AMB QUÈ S’ESTABLEIX EL PLA EXTRAORDINARI
D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2017
En data 1 de febrer de 2017, la Diputació de Tarragona va signar un conveni de
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del Pla
Extraordinari d’Assistència Financera Local 2017.
Consta a l’expedient còpia del conveni, publicat a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona, l’objecte del qual és la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Tarragona per subvenir a les necessitats financeres dels ens locals,
derivades dels deutes justificats prèviament pels ens locals que han esdevingut
reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que estan pendents de pagament en
l’actualitat, i susceptibles de ser inclosos.
D’acord amb l’annex I del conveni, “Relació de crèdits susceptibles d’incloure al Pla
extraordinari d’assistència financera local 2017”, les obligacions reconegudes per la
Generalitat de Catalunya que s’inclouen al Pla extraordinari d’assistència financera local
2017 de l’ens Ajuntament de Banyeres del Penedès, corresponen a deutes contrets pel
concepte Fons de Cooperació Local de Catalunya dels anys 2013, 2014 i 2015, per un
import total de 165.020,29 euros, d’acord amb el següent detall:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D’ACORD

5000400262

Text de posició
FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015
FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015
FCLC 2013 municipis darrer pagament
Cooperació Local, ajuntaments, 2015
Fons de Cooperació Local, ajuntaments, 2015

Import
43.587,15
14.800,32
Fons 18.500,37
88.132,45

TERCER.- Significar que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat,
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès transmet a favor de la Diputació de Tarragona els
drets de cobrament dels crèdits esmentats, de manera que, per quedar alliberada del
deute, la Generalitat de Catalunya els ha de fer efectius directament a aquesta Diputació.

Expedient 194/2017. Convocatòria i proves de selecció per a la funcionarització
del personal laboral de l'Ajuntament
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES I LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR LA
SELECCIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER LA
FUNCIONARITZACIÓ DE LA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL ADSCRITA A L’ÀREA
D’INTERVENCIÓ.- Exp. 194/2017

Atès que en data 21 de febrer de 2017, el secretari interventor tresorer ha emès un
informe en relació a la Convocatòria i proves de selecció per a la funcionarització del
personal laboral de l'Ajuntament.
Atès la literalitat de l’informe del secretari interventor tresorer, que es transcriu:
“INFORME DE LA SECRETARIA
D'acord amb el que ha ordenat l'Alcaldia mitjançant la Provisió de data 20 de febrer de
2017, i en compliment del que estableix l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,
INFORME
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La Generalitat de Catalunya és la deutora dels crèdits que poden cedir els ens
locals a la Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona efectuarà el pagament de l’import dels crèdits cedits per
cadascun dels ens locals en el termini màxim d’un mes de la recepció del document
d’adhesió i la Generalitat de Catalunya es compromet a fer efectives a la Diputació de
Tarragona les quantitats satisfetes per aquesta als ens locals objecte de la present
col·laboració, durant l’exercici 2017, establint com a data límit de cancel·lació del deute el
31 de desembre de 2017.
L’adhesió al present conveni permetrà a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès disposar
dels recursos necessaris per resoldre situacions de manca de liquidesa.
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Tarragona, publicat a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona, amb
què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2017.
SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona un pagament per import de 165.020,29
euros, per compte dels crèdits que l’entitat té respecte de la Generalitat de Catalunya,
que es detallen tot seguit:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

-

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017
Codi Validació: AH5P9SQP6HFQ7PSQ7DP95NK9N | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 50

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PRIMER. D'acord amb el que estableix la disposició transitòria desena del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública,
el personal laboral fix que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei presti serveis en
l'Administració de la Generalitat o tingui una suspensió de contracte amb dret a reserva
en llocs de treball que estiguin classificats per a funcionaris, pot participar en els
processos selectius d'accés als cossos o les escales que determini el Govern de la
Generalitat, sempre que tingui la titulació necessària i compleixi la resta de requisits
exigits per la convocatòria.
SEGON. La legislació aplicable està determinada per:
— La disposició transitòria desena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública.
— Els articles 282 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— La disposició transitòria segona del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
— L'article 15.1.c) i la disposició transitòria quinzena de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública, en la seva redacció donada per la Llei
23/1988, de 18 de juliol.
— El Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
— El Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general
d'ingrés del personal al servei de l'Administració general de l'Estat i de provisió de llocs
de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració general de
l'Estat.
— El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els
programes mínims als què s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris
d'Administració local.
— Els articles 21.1.g), 21.1.h), 22.2.i), 91, 100 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
bases del règim local.
— L'article 51 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.
TERCER. D'acord amb el que estableix l'article 51 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, les administracions públiques, en
l'àmbit de les seves respectives competències i en aplicació del principi d'igualtat entre
dones i homes, han de:
— Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de
discriminació amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes en
l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional.
— Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menysprear la
promoció professional.
— Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació pública com durant la
carrera professional.
— Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i
valoració.
— Establir mesures efectives de protecció davant l'assetjament sexual i a l'assetjament
per raó de sexe.
— Establir mesures efectives per a eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o
indirecta, per raó de sexe.
— Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits
d'actuació.
QUART. El procediment a seguir és el següent:

Plaça de personal laboral fix.
En la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2017, es va aprovar l’Oferta Pública
d’Ocupació per a l’any 2017, aquest acord s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 32 de data 15 de febrer de 2017 per un termini de trenta dies hàbils.
B. Un cop acordada la funcionarització, per part d'aquesta Secretaria es redactaran les
bases reguladores de la citada convocatòria de proves de selecció.
C. Les sol·licituds per a prendre part en les corresponents proves d'accés, en les que els
aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals
que s'adjunten a aquest expedient per al lloc que s'opti, s'han de dirigir al Sr. Alcalde, i
s'han de presentar en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant el
procediment que regula l'article 16 de la Llei 39/15 de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals
comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província.
D. Quan hagi expirat el termini de presentació d'instàncies, el Sr. Alcalde ha de dictar la
resolució en el termini d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En
aquesta resolució, que s'ha de publicar en el taulell d'edictes de l'Ajuntament i la pàgina
web de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, s'hi ha d'assenyalar un termini de deu
dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.
E. Una vegada finalitzat el termini de reclamacions i esmenes, i un cop resoltes,
l'autoritat o l'òrgan convocant elevarà a definitives les llistes d'admesos i exclosos
mitjançant una resolució que s'ha de publicar en la pàgina web de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament. Aquesta publicació
servirà de notificació a efectes d'impugnacions i recursos. En la mateixa resolució s'hi
indicarà la data, el lloc i l'hora d'inici del primer exercici, que ha de tenir lloc en un termini
no inferior a quinze dies hàbils, així com l'ordre de crida dels o les aspirants, segons el
resultat del sorteig.
F. Els òrgans de selecció es constituiran en cada convocatòria i han d'estar formats per
un nombre imparell de membres, un dels quals, almenys, ha de ser designat a proposta
de la representació dels treballadors.
Per assimilació, i conforme assenyala l'article 11 del Reial decret 364/1995, el nombre de
membres del tribunal ha de ser de cinc, havent de designar el mateix nombre de
membres suplents, i en la seva composició s'ha de vetllar pel compliment del principi
d'especialitat. La totalitat dels vocals ha de tenir un nivell de titulació igual o superior a
l'exigit per a l'ingrés en el cos o escala de que es tracti.
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Grup: C1
Complement de Destí: 22
Denominació: Administrativa adscrita a l’àrea d’intervenció
Significar que mentrestant no es realitzi el procés selectiu, coexistiran en la plantilla de
personal els següents llocs de treball:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

A. En el ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada en data 30 de desembre de 2016,
es va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per a l’any 2017.
L’acord s’ha exposat al públic en un termini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci publicat
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 11 de data 17 de gener de 2017.
Durant aquest termini d’exposició no s’ha presentat cap reclamació, l’acord ha
esdevingut definitiu en data 8 de febrer de 2017.
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:

Escala/Subescala

Grup

Plaça

Forma
d’accés

Administrativa
adscrita
àrea
intervenció

Administració
General

C1

1

Promoció
interna
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Denominació

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

L'abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ha de fer de conformitat amb els
articles 23 i 24 de la Llei 39/15, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
D'acord amb el que estableix l'article 60 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de
l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, els òrgans de
selecció han de ser col·legiats i la seva composició s'ha d'ajustar als principis
d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà a la paritat entre dona i
home.
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal
eventual no poden formar part dels òrgans de selecció.
La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i no pot ser en
representació o per compte de ningú.
H. Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, els tribunals faran pública la
relació d'aprovats per ordre de puntuació en el taulell d'edictes de l'Ajuntament, precisant
que el nombre d'aprovats no pot excedir el nombre de places vacants convocades.
Aquesta relació s'elevarà a l'autoritat competent, que la publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província.
I. Els aspirants proposats han d'aportar davant de l'Administració, dins del termini de vint
dies naturals des de que es publiquen en el taulell d'edictes, els documents acreditatius
de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria.
Els qui dins del termini indicat, i llevat dels casos de força major, no presentin la
documentació o d'aquesta se'n dedueixi que els manca algun dels requisits exigits, no
poden ser nomenats, quedant anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la
responsabilitat en que puguin haver incorregut per falsedat en les seves sol·licituds de
participació.
J. La relació definitiva d'aprovats s'elevarà a l'autoritat competent, que la publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província. La resolució de nomenament serà adoptada per l'Alcaldia
a favor dels aspirants proposats pel tribunal, els quals han de prendre possessió o
incorporar-se en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació del seu
nomenament.
El nomenament s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, i una vegada
publicat el nomenament de funcionari, aquest ha de prendre possessió o incorporar-se
en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableix l'article 83 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
CINQUÈ. El personal laboral fix que superi les proves selectives queda destinat al lloc de
treball de personal funcionari en el que s'ha reconvertit el lloc que ocupava, en el qual ha
de romandre un mínim de dos anys de servei actiu per tal de poder promocionar
internament a una classificació professional superior, aplicant-li a tots els efectes la
normativa sobre règim estatutari, conforme al que preveu l'apartat 5 de la disposició
transitòria desena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la
refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Incoar l'expedient de procés de funcionarització de la següent plaça de
personal laboral:

SEGON. Elaborar les bases per a procedir al sistema selectiu.”
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“BASES CONVOCATÒRIA
1.Objecte de la convocatòria
És objecte de la present convocatòria regular l’accés a la funció pública com a
funcionaris, per cobrir la plaça de l’Annex I d’aquestes bases, del personal afectat per la
Disposició Transitòria Desena del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refundició en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública.
“El personal laboral fix que a l’entrada en vigor de la llei 7/2007, de 12 d’abril, 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 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”.
2. Condicions i requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que els aspirants reuneixin
el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents:
-Pertànyer a la plantilla de personal com personal laboral fix amb un contracte de treball i
estar en situació actiu, abans de l’entrada en vigor de l’EBEP
- Tenir el títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalents.
-Posseir el Certificat de coneixements de català nivell C, en cas de no acreditar-ho caldrà
superar la prova del procés selectiu.
-No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions
corresponents.
-No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les
comunitats autònomes, o a les entitats locals, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques.
-Comprometre’s a realitzar el jurament o promesa del càrrec, tal com s’estableix en
l’article 9 del Reial decret 707/1979, de 5 d’abril.
3. Forma i Termini de Presentació de sol·licituds
3.1
A les sol·licituds, requerint prendre part en les corresponents proves d’accés, els
aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les presents bases
generals per a la plaça. Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria
han de presentar una sol·licitud adreçada al President de la corporació i es podran
presentar al registre general de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès (Plaça de
l’Ajuntament, nº 6, codi postal 43711), en horari de dilluns a divendres (de 09:00 a 14:00 i
els dijous de 17:00 a 19:30, els mesos de juliol i agost en horari de dilluns a divendres de
09:00 a 14:00, en qualsevol de les formes que determina l’article 16.4, de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les
bases de la convocatòria i el text íntegre de les bases es publicaran en el Butlletí Oficial
de la Tarragona i es publicarà un extracte de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Les sol·licituds es podran presentar en el termini de 10 dies naturals, comptadors a partir
del dia següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
3.2. Per poder ser admès/sa, mitjançant una sol·licitud s'ha de presentar la següent
documentació:
a) Sol·licitud mitjançant instància.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Vist la redacció de les bases de la convocatòria, que a continuació es transcriu:
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b) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat.
c) Original o còpia degudament compulsada del títol acadèmic.
d) Currículum vitae actualitzat amb fotografia.
4. Admissió d’aspirants
Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà resolució en el termini de
15 dies, declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos. En aquesta resolució, que es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en
la pàgina web de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, s’assenyalarà un termini de
deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions a partir del dia següent de la
publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de 15 dies des de la finalització
del termini per a presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagués dictat
resolució alguna, les al·legacions s’entendran desestimades.
Vistes les al·legacions presentades, per Resolució d’Alcaldia es procedirà a l’aprovació
definitiva de la llista d’admesos i exclosos, que igualment es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. En aquest moment es fixarà la data de les
proves, que es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web de
l’Ajuntament.
5. Tribunal Qualificador
Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d’ajustar-se als
principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la
paritat entre dona i home, tal com indica l’art 60.1 de l’EBEP.
El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció, tal com indica l’art 60.2 de
l’EBEP.
La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no pot ostentar en
representació o per compte de ningú, tal com indica l’art. 60.3 de l’EBEP.
El tribunal qualificador estarà constituït:
PRESIDENT: Un funcionari de carrera designat entre els secretari interventors del Servei
d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.
VOCALS:
Tres vocals designats entre els secretaris interventors de l’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional
Un vocal : el secretari interventor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
SECRETARI/ARIA: Personal laboral de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
L’abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els articles 23
i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
6. Sistemes de Selecció i Desenvolupament dels Processos.
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
El procediment de selecció dels aspirants constarà de les següents fases:
-Oposició
-Concurs
FASE D’OPOSICIÓ
La fase d’oposició consistirà en la realització de 1 prova de capacitat i aptitud eliminatòria
i obligatòria pels aspirants.
Els aspirants seran convocats en crida única, sent exclosos de l’oposició els qui no
compareguin, excepte causa de força major degudament acreditada i lliurement
apreciada pel Tribunal.
Els candidats hauran d’acudir proveïts del NIF o, en defecte d’això, passaport o permís
de conduir.
L’exercici de la prova serà obligatori i eliminatori, qualificant-se fins a un màxim de 10
punts, sent eliminats els aspirants que no aconsegueixin un mínim de 5 punts. La
puntuació del exercici es trobarà calculant la mitjana aritmètica de la puntuació atorgada

FASE DE CONCURS:
S’haurà d’incloure el barem de mèrits, com per exemple:
Per cada any treballat a l’Ajuntament de Banyeres , en la seva condició de
personal laboral, segons l’antiguitat que consta en la nòmina s’atorgarà 1 punt
per any o fracció. Fins a un màxim de 5 punts.
Titulació superior: 1 punt per títol , fins un màxim de 2 punts.
Haver realitzat cursos de formació i perfeccionament respecte a matèries
específiques, un punt per curs Fins a un màxim de 3 punts.
Els serveis realitzats en l’Administració Pública es justificaran amb un certificat de
serveis previs emès de l’òrgan municipal corresponent. Solament podrà justificar-se els
serveis realitzats per personal laboral contractat però no els seus períodes com a becari
o personal en pràctiques.
Els cursos es justificaran amb còpia compulsada de qualsevol document acreditatiu.
7. Coneixement de la llengua catalana
Els aspirants hauran d’acreditar el coneixement suficient de la llengua catalana, seguint
el que es disposa en el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del
coneixement del català i de l’Aranès en els processos de selecció de personal i provisió
de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya.
8. Qualificació
La puntuació de tots els exercicis d’oposició serà de 0 a 10 punts, resultant eliminats els
aspirants que no arribin a 5 punts.
La qualificació final del concurs-oposició vindrà determinada per la suma de les
puntuacions obtingudes en cadascuna de les dues fases.
9. Relació d’Aprovats, Presentació de Documents i Nomenament
Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal proposarà el nomenament
dels aspirants que hagin superat la fase d’oposició, la fase de concurs , i faran pública la
relació d’aprovats per ordre de puntuació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
precisant-se que el nombre d’aprovats no podrà de passar el nombre de places vacants
convocades.
Els aspirants proposats aportaran davant l’Administració, dins del termini de vint dies
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Matèries específiques
-Procediment d’aprovació i contingut de:
a) Pressupost .
b) Liquidacions.
c) Ordenances Fiscals.
d) Compte General.
e) Notes informatives política financera.
Les matèries específiques versaran sobre el contingut de les funcions i tasques
atribuïdes legalment a l’escala, subescala o classe al fet que es refereixen les proves.
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TEMARI
Matèries Comunes
-Constitució Espanyola ( llibertats, drets i deures)
-Estatut d’autonomia. ( competències locals)
-Règim Local . ( competències locals)
-Dret Administratiu General ( art. 1 a 95 de llei 39/15)
-Llei d’Hisendes locals (art.1 a 19)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

per cadascun dels membres del Tribunal.
L’exercici de l’oposició serà el següent:
L’exercici tindrà una durada de 2 hores i es qualificarà de 0 a 10, sent necessari per
aprovar obtenir una qualificació de 5 punts. Consistirà en desenvolupar dues preguntes
referent la `primera a matèria comuna i altre a matèria especifica.

Escala/Subescala Grup
Administració
C1

Plaça
1

Forma d’accés
Promoció interna
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naturals des que es publiquen en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els documents
acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria. ( base
2ª ).
Els qui dins del termini indicat, i excepte els casos de força major, no presentessin la
documentació o de la mateixa es deduís que manquen d’algun dels requisits exigits, no
podran ser nomenats, quedant anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de
la responsabilitat en què poguessin haver incorregut per falsedat en les seves sol·licituds
de participació.
L’Alcalde haurà de nomenar funcionari de carrera l’aspirant proposat, en el termini d’un
mes a comptar des de la terminació dels vint dies anteriors. El nomenament esmentat es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. Una vegada publicat el nomenament de
funcionari, aquest haurà de prendre possessió o incorporar-se en el termini d’un mes, a
tenor del que es disposa en l’article 83 del Reglament del Personal al Servei de les
Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. La no de presa de
possessió, exceptuant dels casos de força major, que seran degudament comprovats i
considerats, comportarà la pèrdua de tots els drets.
La plaça de personal laboral que queda buida com a conseqüència de la funcionarització
del personal laboral que la cobria queda amortitzada de manera automàtica.
10. Retribucions
En tot cas, les retribucions que percebi el funcionari en el lloc d’ingrés no podran ser
inferiors a les consolidades pel contractat laboral en el lloc que com tal venia exercint.
11. Incidències
Les presents bases i convocatòria podrà ser impugnada de conformitat amb l’establert
en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, es podrà
interposar pels interessats recurs de reposició en el termini d’un mes davant la Junta de
Govern Local, previ al contenciós-administratiu en el termini de dos mesos davant el
Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona o, a la seva elecció, el que
correspongui al seu domicili, a partir de l’endemà al de publicació del seu anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa).
L’accés a la funció pública mitjançant la funcionarització del personal laboral, es regirà
per l’establert a les presents bases, i en defecte d’això, per la Disposició Transitòria
Desena del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refundició en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, la Disposició Transitòria Segona del Text Refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
per la Llei 30/1984, de 18 de juliol; el Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local;
el Reial decret 364/1955, de 10 de marc, pel qual s’aprova el Reglament General
d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de
Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració
General de l’Estat; i el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableix les regles
bàsiques i els programes mínims al fet que ha d’ajustar-se el procediment de selecció
dels funcionaris d’Administració Local”.
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar les bases de la convocatòria de la selecció per promoció interna,
mitjançant concurs oposició, respecte la funcionarització de la plaça de personal laboral fix
adscrita a l’àrea d’intervenció, amb les següents característiques:

adscrita
àrea General
intervenció
SEGON.- Publicar les presents bases de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

PROPOST D’ALCADIA
ASSUMPTE: Sol·licita revisió de les lectures de l’aigua per que hi ha hagut una
acumulació de metres cúbics en la última lectura.
EXPEDIENT: 200/2017
APROVAR SOL·LICITAR A BASE QUE ANUL·LI ELS REBUTS D’AIGUA DEL SEGON,
TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2016 I EN GENERI UNS DE NOUS.- EXP. 200/2017
El sol·licitant exposa que durant l’últim any no han realitzat les lectures de l’aigua del seu
comptador i per tant, l’última lectura real no correspon als trams d’aigua del consum
habitual.
Per la qual cosa, sol·licita que es generin nous rebuts amb les lectures reals.
Vist l’informe de manteniment de data 21 de febrer de 2017 i amb registre nº 670 que a
continuació es transcriu: “Que les lectures corresponents al segon i tercer trimestre de
2016 de l’habitatge del Sr. M.M.R., van ser 0m3, degut a que té el comptador dins se la
seva propietat i no està accessible a l’exterior. En els dos trimestres, es va deixar avís a
la bústia, per tal de que truques per donar la lectura.”
Vist el Reglament Regulador del Servei de Subministrament d’Aigua Potable:
Article 36: Lectura i lloc d’ubicació: “L’abonat està obligat a facilitar als agents i operaris
del servei un accés fàcil i segur al comptador.
Els comptadors s’instal·laran segons especificacions i plànols tipus, a la línia de façana o
en un punt de fàcil accés i d’ús comú el més pròxim possible a l’accés des de la via
pública, dotat amb desguàs amb capacitat suficient per preveure fuites a la instal·lació, i
haurà de disposar d’il·luminació i ventilació.
Tot abonat que no compleixi l’apartat anterior i realitzi obres en el local, vivenda o casa,
estarà obligat a traslladar el comptador a la línia de façana o punt de fàcil accés i d’ús
comú el més pròxim possible de la via pública.”
Article 39: Lectures: “Si per circumstàncies alienes a la voluntat de l’empresa no hagi
estat possible prendre les dades registrades pel comptador de l’abonat, el lector deixarà
constància de la visita al punt de subministrament i de la impossibilitat d’efectuar la
lectura. Per fer-ho dipositarà a la bústia de correus del domicili del subministrament
l’imprès corresponent, en què l’abonat podrà anotar la lectura del seu comptador, per ser
retornat amb l’imprès degudament emplenat abans dels 6 dies següents a la data de
lliurament de l’imprès.”
És a dir, hauria de treure el comptador a l’exterior de l’habitatge per tal de que sempre es
poguessin fer les lectures i així evitar les estimades.
Per tot això,
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expedient 200/2017. SOL·LICITA QUE ES REVISIN LES LECTURES DE L'AIGUA
PER QUE HI HA HAGUT ACUMULACIO

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, tercer i quart trimestre de 2016, amb número fix: 020800002442 i a nom del
sol·licitant, per error en la presa de lectura del comptador i en generi uns de nous amb
les següents lectures:
2n trimestre de 2016 de 1745m3 a 1774m3 = 29m3
3e trimestre de 2016 de 1774m3 a 1802m3 = 28m3

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SOL.LICITAR A BASE QUE ANUL.LI LES LIQUIDACIONS DE L’IMPOST DE
L’INCREMENT VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA AMB Nº FIX
201701001891 I 201701001892 PER ERROR EN EL VALOR CADASTRAL DE LA FINCA
AMB REFERENCIA CADASTRAL 7804603CF7770S000UB I GENERAR NOVES
LIQUIDACIONS. 212/2017
Atès que en data 13 de novembre de 2015, la Sra. .....021-P va vendre la finca situada a
l’Av. Acàcies, 27 amb referència cadastral 7804603CF7770S0001UB, la qual es una
segregació d’una finca major, segons la declaració cadastral presentada en data 12 de
novembre de 2015 a l’oficina del Cadastre.
Atès que la Sra. ....021-P ha rebut les liquidacions de l’Impost de l’increment valor dels
terrenys de naturalesa urbana amb el valor cadastral del solar total de la finca matriu.
Atès la petició de la Sra. ....021-P d’anul·lar les liquidacions de l’impost de l’increment
valor dels terrenys de naturalesa urbana de la finca amb referencia cadastral
7804603CF7770S0001UB i nº fix 201701001891 i 201701001892 a nom de la
Sra. .....021-P, per error en el valor cadastral de les finques segons consta al rebut de
l’impost de Béns Immobles de naturalesa urbana i generar noves liquidacions des
d’aquest Ajuntament amb el corresponent valor cadastral.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts amb nº fix
2017011001891 i 201701001892 corresponents a liquidació de l’Impost de l’increment de
valor dels Terrenys Urbans.
SEGON.- Liquidar des de l’Ajuntament les corresponents liquidacions de l’impost
correctes amb el valor cadastral del solar segregat de la finca amb referència cadastral
7804603CF7770S0001UB.
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base Gestió d’Ingressos Locals de
El Vendrell.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple de la Corporació.
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Expedient 212/2017. .PROCEDIMENT GENÈRIC (Intervenció / Tresoreria /
Tributs)
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SEGON.- Sol·licitar a Base que es faci efectiva la devolució dels rebuts d’aigua anteriors
al número de compte del sol·licitant.
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

4rt trimestre de 2016 de 1802m3 a 1830m3 = 28m3

Expedient 229/2017. Contracte menor de serveis

INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS

Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de millorar la seguretat dels parcs
infantils del municipi, l’accessibilitat a aquests, suprimint les barreres arquitectòniques
que impedeixen l’accés, evitant el risc de caigudes i danys als usuaris i substituint els
elements en mal estat, que no compleixen amb la normativa actual o que han sofert
actes vandàlics.
L’ús públic de voreres, places i parcs ha de garantir la seguretat i confort per tots els
usuaris.
Per aquests motius estem realitzant l’adequació del parc infantil del Priorat fent una
aportació de terres, reutilitzant les terres extretes de l’actuació realitzada a la illa de
contenidors situada al Carrer Tarragona.
Per tot això, i vista l’oferta amb registre d’entrada 301 del 25 de gener de 2017 de
l’empresa FERROVIAL SRVICIOS - CESPA on ens pressuposten la retirada ,
aplanament i transport d’un viatge de terres al Parc del Priorat a mes del serveis de dos
operaris, els Serveis Tècnics consideren necessari l’acceptació d’aquesta oferta per tal
de realitzar una bona adequació d’aquest parc, deixant-lo en unes condicions tècniques
òptimes.
El cost total d’aquesta actuació ascendeix a un total de 666,60 euros, IVA inclòs.”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 229/2017
Assumpte: servei de retirada, aplanament de terra a la Rambla Pujolet i transport terres
al parc infantil de El Priorat 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 27 de febrer 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
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PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
RETIRADA, APLANAMENT DE TERRA A LA RAMBLA PUJOLET I TRANSPORT
TERRES AL PARC DEL PRIORAT DE BANYERES DEL PENEDÈS. 229/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 27 de febrer de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de retirada, aplanament
de terra a la Rambla Pujolet i transport terres al parc infantil de El Priorat de Banyeres
del Penedès a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, per un preu total de 606 euros i
60,60 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de Ferrovial Servicios de Valls, relativa a no estar incurs en
prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Assumpte: APORTACIÓ TERRES AL PARC INFANTIL DEL PRIORAT.

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

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, ascendeix a 606 euros i 60,60 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
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2. FONAMENTS DE DRET
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1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de retirada, aplanament de terra a la
Rambla Pujolet i transport terres al parc infantil de El Priorat de Banyeres del
Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 27 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei de retirada, aplanament de terra a la Rambla Pujolet i
transport terres al parc infantil de El Priorat 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.
1.3 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 606 euros i 60,60 euros
d’IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1. ANTECEDENTS

3

CONCLUSIONS
3.1 La contractació del servei de retirada, aplanament de terra a la Rambla Pujolet i
transport terres al parc infantil de El Priorat de Banyeres del Penedès es pot fer
mitjançant el procediment del contracte menor per un import de 606 euros i 60,60
euros d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 1710 22706 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 666,60 euros per a contractar el servei
de retirada, aplanament de terra a la Rambla Pujolet i transport terres al parc
infantil de El Priorat 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 3.224.219,86 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 606 euros i 60,60 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 retirada, aplanament de terra a la Rambla Pujolet i
transport terres al parc infantil de El Priorat de Banyeres del Penedès, es pot fer
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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.
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.
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b)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 27 de febrer 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

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
D’ADEQÜACIÓ DE CALAIX A VORERA PER UBICACIÓ D’ILLA DE CONTENIDORS
DEL C/ TARRAGONA DE BANYERES DEL PENEDÈS. 230/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 27 de febrer de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’adequació de calaix a
vorera per ubicació d’illa de contenidors del c/ Tarragona de Banyeres del Penedès a
l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, per un preu total de 1.128 euros i 112,80 euros
d’IVA.
Atès a la declaració jurada de Ferrovial Servicios de Valls, relativa a no estar incurs en
prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:

¨Assumpte: ADEQÜACIÓ DE CALAIX A VORERA PER UBICACIÓ DE ILLA DE
CONTENIDORS.
INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS

Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de millorar les illes de contenidors que
tenim al municipi, millorant la seguretat, la salubritat, l’accessibilitat a aquests, evitant el
risc de caigudes i danys als usuaris i mirant de disminuir els actes incívics que estem
sofrint a la major part de les illes de contenidors.
L’ús públic de voreres, places i parcs ha de garantir la seguretat i confort per tots els
usuaris.
Al les illes de contenidors del municipi estem sofrint una sèrie d’actes vandàlics, i de
incivisme continus consistents principalment en pintades, desperfectes causats en els
elements que conformen les illes i l’abocament continu de residus per fora de les illes.
Per aquest motiu, un cop realitzades les inspeccions necessàries pels Serveis Tècnics,
s’ha considerat necessari reubicar la illa de contenidors situada al Carrer Tarragona,
realitzant un calaix a vorera existent. Els treballs a realitzar consisteixen en el repicat
d’una part dels parterres de la vorera en qüestió per tal de realitzar el calaix i posterior

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

Favorable
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Expedient 230/2017. Contracte menor de serveis

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de retirada, aplanament de terra a la
Rambla Pujolet i transport terres al parc infantil de El Priorat de Banyeres del Penedès a
l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, per un preu total de 606 euros i 60,60 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 1710 22706 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

INFORME

1. ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’adequació de calaix a vorera per
ubicació d’illa de contenidors del c/ Tarragona de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 27 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei d’adequació de calaix a vorera per ubicació d’illa de
contenidors del c/ Tarragona 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.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, ascendeix a la quantitat de 1.128 euros i
112,80 euros d’IVA.

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
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José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 27 de febrer 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:
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Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 230/2017
Assumpte: servei d’adequació de calaix a vorera per ubicació d’illa de contenidors del c/
Tarragona de Banyeres del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

adequació de la vorera amb reposició de panots.
Per tot això, i vista l’oferta tècnica presentada, amb registre d’entrada 302 del 25 de
gener de 2017, per l’empresa FERROVIAL SERVICIOS - CESPA, on ens pressuposten
el servei de maquinaria retroexcavadora i de martell percutor a demés de la retirada i
transport de branques i destoconament d’un arbre i del transport posterior a abocador,
els Serveis Tècnics consideren necessari l’acceptació d’aquesta oferta per tal de realitzar
el calaix per la ubicació de la illa de contenidors, deixant-la en unes condicions tècniques
òptimes.
El cost total de les feines a realitzar ascendeix a un total de 1.240,80 euros, IVA inclòs.”

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
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 1.128 euros i 112,80
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 27 de febrer 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
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.
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.
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b)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

c)

2.9 En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació
que ha de complir la persona adjudicatària.

Expedient 232/2017. Contracte menor de serveis
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
REPARACIONS VARIES DEL VEHICLE RENAULT MEGANE 5404-GCV DE
L’AJUNTMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. 232/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 1 de març de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de reparacions varies
del vehicle Renault Megane 5404-GCV de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a
l’empresa Remm Guitart S.L de Vilafranca del Penedès, per un preu total de 1.256,63
euros i 263,89 euros d’IVA.
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CONCLUSIONS
3.1 La contractació del servei d’adequació de calaix a vorera per ubicació d’illa de
contenidors del c/ Tarragona de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el
procediment del contracte menor per un import de 1.128 euros i 112,80 euros
d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 1532 21000 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 1.240,80 euros per a contractar el
servei de adequació de calaix a vorera per ubicació d’illa de contenidors del c/
Tarragona 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 3.224.219,86 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 1.128 euros i 112,80 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 d’adequació de calaix a vorera per ubicació d’illa de
contenidors del c/ Tarragona 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.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei d’adequació de calaix a vorera per
ubicació d’illa de contenidors del c/ Tarragona de Banyeres del Penedès a l’empresa
Ferrovial Servicios de Valls, per un preu total de 1.128 euros i 112,80 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 1532 21000 de l’actual pressupost.
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

3

Atès a la declaració jurada de Remm Guitart S.L de Vilafranca del Penedès, relativa a no
estar incurs en prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:

“Assumpte: REPARACIONS VARIES VEHICLE RENAULT MEGANE.
INFORME TÈCNIC

José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 1 de març 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 reparacions varies del vehicle
Renault Megane 5404-GCV de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 1 de març de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei de reparacions varies del vehicle Renault Megane
5404-GCV de l’Ajuntament 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.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Remm Guitart S.L de Vilafranca del Penedès, ascendeix a la quantitat
de 1.256,63 euros i 263,89 euros d’IVA.

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 1 de març de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 232/2017
Assumpte: servei de reparacions varies del vehicle Renault Megane 5404-GCV de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
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Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de tindre en bones condicions
tècniques el material laboral propietat de l’Ajuntament necessari per a realitzar les
diverses feines que s’encomanen a la brigada municipal.
Vist que el vehicle de brigada Renault Megane, de titularitat municipal, necessita varies
reparacions a causa de l’ús i una posta a punt de la seva mecànica general, per tal de
que estigui en bones condicions tècniques d’utilització per part de la brigada.
Vist que aquestes reparacions no estan cobertes per la pòlissa de l’assegurança
contractada per l’Ajuntament.
Per tot això, i vista l’oferta amb registre d’entrada 674 del 21 de febrer de 2017 de
l’empresa REMM GUITART S.L, concessionari oficial Renault, on ens pressuposten
varies reparacions d’acondiciament del vehicle en qüestió, els Serveis Tècnics
consideren necessari l’acceptació d’aquesta oferta per tal de realitzar les feines i deixar
el vehicle en unes condicions tècniques i d òptimes.
El cost total de les feines ascendeix a un total de 1.520,52 euros, IVA inclòs.”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ANTECEDENTS
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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, ascendeix a 1.256,63 euros i 263,89
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 1 de març 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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2. FONAMENTS DE DRET

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

CONCLUSIONS
3.1 La contractació del servei de reparacions varies del vehicle Renault Megane
5404-GCV de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el
procediment del contracte menor per un import de 1.256,63 euros i 263,89 euros
d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 1320 21400 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 1.520,52 euros per a contractar el
servei de reparacions varies del vehicle Renault Megane 5404-GCV de
l’Ajuntament 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 3.224.219,86 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 1.256,63 euros i 263,89
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 reparacions varies del vehicle Renault Megane
5404-GCV de l’Ajuntament 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.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de reparacions varies del vehicle
Renault Megane 5404-GCV de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a l’empresa
Remm Guitart S.L de Vilafranca del Penedès, per un preu total de 1.256,63 euros i
263,89 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 1320 21400 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
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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.
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.
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b)

Expedient 248/2017. SOL·LICITA REVISIO DE LA LECTURA DE L'AIGUA DEL
QUART TRIMESTRE PER UN POSSIBLE ERROR
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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
FACT-2017-128

Raó Social
Vienev Comunicaciones, S.L

Import
Descripció
142,88 € Substituir connector toma red centre mèdic
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Vist l’escrit presentat per la Sra. amb DNI: ...466V en el qual sol·licita una revisió de la
última lectura del seu comptador d’aigua, ja que al arribar la factura va veure que era
molt elevada, va mirar la lectura que marcava el seu comptador i era molt inferior.
Per la qual cosa, sol·licita que es generi un nou rebut amb la lectura correcte.
Vist l’informe de manteniment de data 28 de febrer de 2017 i amb registre nº 764 en el
qual s’indica que s’ha procedit a comprovar la lectura del comptador de la sol·licitant i el
comptador marcava 215m3 i no 242m3 com consta a la factura. Per tant, ha estat una
errada a l’hora d’introduir les dades al lector.
Per tot això,
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 quart
trimestre de 2016, amb número fix: 000381 i a nom de la sol·licitant, per error en la presa
de lectura i en generi un de nou amb la següent lectura:
4rt trimestre de 2016 de 204m3 a 215m3 = 11m3
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant i a Base.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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APROVAR SOL·LICITAR A BASE QUE ANUL·LI I DONI DE BAIXA EL REBUT D’AIGUA
DEL QUART TRIMESTRE DE 2016 I EN GENERI UN DE NOU.- EXP. 248/2017

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-173

Siemens

FACT-2017-174

Siemens

FACT-2017-181
FACT-2017-182

Gestinet, S.L
Gestinet, S.L

FACT-2017-191

Butlletí Oficial de la Província

FACT-2017-192

Butlletí Oficial de la Província

FACT-2017-193

Butlletí Oficial de la Província

FACT-2017-194
FACT-2017-198
FACT-2017-199

Happyludic
Mireia Barba Lloret
Hidro tarraco, S.A

FACT-2017-201

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-202

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-203

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-204

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-205

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-206

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-207

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-208

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-209

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-210

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-211

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-212

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-213

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-221

Orange Espagne, S.A.U

FACT-2017-222
FACT-2017-241
FACT-2017-243
FACT-2017-244
FACT-2017-245
FACT-2017-246
FACT-2017-247
FACT-2017-256
FACT-2017-259

Butlletí Oficial de la Província
Lyreco España, S.A
Eco BP, S.A
Eco BP, S.A
Eco BP, S.A
Eco BP, S.A
Eco BP, S.A
Correos y Telégrafos, S.A
BQ Llumitrafic, S.L
Productos pinturas Tarragona
2000, S.L

FACT-2017-261

210,00 € Anunci aprovació definitiva reparcel·lació els boscos
Electricitat 31-12-16 A 31-01-17 camp de futbol
82034450435
82,79 € Lloguer centraleta Centre Cívic mes febrer
Lloguer fotocopiadora c5051 ajuntament mes de
265,52 €
febrer
435,60 € Manteniment informàtic mes gener
133,10 € Antivirus Nod32 Server d'abril 2017 a març 2018
Anunci BOP 2017-706 Reglament biblioteca
45,00 €
municipal
Anunci BOP 2017-707 Projecte reparcel·lació els
45,00 €
boscos
Anunci BOP 2017-672 EQ Esteve promou tramitació
72,00 €
Pla Parcial Urbanístic
1.655,28 € 10 bancs pel municipi
1.405,56 € Assessorament tècnic mes gener
-72,00 € Material per reparacions
Electricitat 12-01-17 a 09-02-17 zona carretera
81,82 €
40010140264
Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 c. Tarragona
426,88 €
486758364
Electricitat 19-12-16 a 9-02-17 consultori mèdic
767,55 €
486271260
Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 marquesa griny
622,63 €
486216857
Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 plaça ajuntament
430,13 €
486758307
Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 escola publica
236,80 €
486758404
1.963,62 € Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 c girasol 486797826
Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 pou pujolet
318,17 €
486758330
Electricitat 12-01-17 a 09-02-17 centre cívic
341,03 €
486715784
Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 escola bressol
305,94 €
486758438
Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 TP-2124 UA B-2
222,08 €
40011414523
Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 c farigola
62,90 €
40011998128
Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 C. A interior
216,54 €
486806911
Telèfons mòbils ajuntament de 01/01/2017 a
10,61 €
31/01/2017
45,00 € Anunci BOP 2017-805 Padró aigua 4t trimestre 2016
489,82 € Material d'oficina per Ajuntament
1.079,85 € Servei recollida residus voluminosos mes gener
3.193,06 € Servei recollida fracció vegetal mes gener
509,09 € Servei recollida selectiva envasos mes gener
1.380,95 € Servei deixalleria comarcal mes gener
13.672,62 € Servei recollida residus mes gener
394,15 € Servei de correus mes gener
191,81 € Manteniment semàfors Priorat
1.056,37 €

147,58 € Material de pintura per manteniment

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
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473,72 € Puesta a punto piscina
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FACT-2017-168

Piscines Dome, S.L
Diari oficial de la generalitat de
Catalunya

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

FACT-2017-131

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:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
D’AUTORITZACIÓ DE LA PROJECCIÓ DEL DOMUMENTAL « JOANA BIARNÉS, UNA
ENTRE TOTS » AL CENTRE CIVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS
AMB MOTIU DE LA SETMANA DE LA DONA. 261/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 2 de març de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’autorització de la
projecció del documental “Joana Biarnés, una entre tots” el dimecres 8 de març al Centre
Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès amb motiu de la Setmana de la Dona a
l’empresa Planeta Med S.L de Barcelona, per un preu total de 150 euros i 31,5 euros
d’IVA, més 10 euros i 2,1 euros d’IVA per l’enviament de les còpies d’exhibició.
Atès a la declaració jurada de Planeta Med S.L de Barcelona, relativa a no estar incurs
en prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, regidora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 1 de març de 2017, que es transcriu
seguidament:

“ MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I COMUNICATIVA DE LES ACTIVITATS CULTURALS I
SOCIALS
Nom i Cognoms del contractant: Joan González, director de Parallel 40 (Planeta Med
S.L.)
DNI: B61008587
Domicili a efectes de notificació: Carrer Roselló 184, 2n 3ª 08008 Barcelona
La sota signant declara que:
Primer.- Es vol realitzar una projecció d’un documental per la Setmana de la Dona.
Horari i periodicitat: Dimecres 8 de març a les 18.00h, de durada aproximada d’una hora.
Resum de l’activitat: Autorització de la projecció del documental “Joana Biarnés, una
entre tots”
Contraprestació econòmica:SI / NO a favor de Parallel 40 (Planeta Med S.L.)
Promotor: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Segon.- S’annexa el corresponent document que verifica la cobertura d’assegurances
per poder sufragar qualsevol risc eventual i/o anomalies de l’activitat esmentada.
Tercer.- No existeix contraprestació o taxa del beneficiari.
Quart.- Resta comunicada a la persona que ha d’exercir l’activitat, que té l’obligació de
lliurar signat el “Model de declaració jurada responsable relativa a no estar incurs en
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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 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF):

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

FACT-2017-181, FACT-2017-182, FACT-2017-198, FACT-2017-241, FACT-2017-261
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 33.061,45 €.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

INFORME

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 2 de març 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:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP” a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès.
Cinquè.- Resta comunicat que no pot existir concurrència de la mateixa activitat en el
municipi de Banyeres del Penedès, realitzada per una empresa que tributi en les
obligacions fiscals corresponents.
Sisè.- La projecció del documental és complementària a la xerrada que anirà a càrrec del
Sr. Jordi Rovira, un dels dos directors del documental.
Setè.- La Sra. Ida Berdusán, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, considera que l’activitat realitzada en les dependències municipals es
d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social, així com la participació
ciutadana i omple de contingut el concepte de promoció de la cultura local.
Vuitè.- Vista l’oferta presentada per Parallel 40 (Planeta Med S.L.), amb registre
d’entrada 768 del 28 de febrer de 2017 per l’autorització de la projecció del documental
“Joana Biarnés, una entre tots” que tindrà lloc dins la Setmana de la Dona, en concret el
dia 8 de març de 2017, de durada aproximada d’una hora al Centre Cívic Ernest Lluch,
per un import de 150 euros més IVA més 10 euros més IVA per l’enviament de les còpies
d’exhibició.”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 2 de març de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 261/2017
Assumpte: servei d’autorització de la projecció del documental “Joana Biarnés, una entre
tots” el dimecres 8 de març al Centre Civic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès amb
motiu de la Setmana de la Dona.

1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’autorització de la projecció del
documental “Joana Biarnés, una entre tots” el dimecres 8 de març al Centre Civic
Ernest Lluch de Banyeres del Penedès amb motiu de la Setmana de la Dona.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 2 de març de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei d’autorització de la projecció del documental “Joana
Biarnés, una entre tots” el dimecres 8 de març al Centre Civic Ernest Lluch de
Banyeres del Penedès amb motiu de la Setmana de la Dona, 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.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Planeta Med S.L de Barcelona, ascendeix a la quantitat de 150 euros i
31,5 euros d’IVA, més 10 euros i 2,1 euros d’IVA per l’enviament de les còpies
d’exhibició.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1 Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011,
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1. ANTECEDENTS
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ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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, ascendeix a 150 euros i 31,5 euros
d’IVA, més 10 euros i 2,1 euros d’IVA per l’enviament de les còpies d’exhibició,
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 2 de març 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

CONCLUSIONS
3.1 La contractació del servei d’autorització de la projecció del documental “Joana
Biarnés, una entre tots” el dimecres 8 de març al Centre Civic Ernest Lluch de
Banyeres del Penedès amb motiu de la Setmana de la Dona.
3.2 En la partida pressupostària 3340 226.09 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 150 euros i 31,5 euros d’IVA, més 10
euros i 2,1 euros d’IVA per l’enviament de les còpies d’exhibició, per contractar el
servei d’autorització de la projecció del documental “Joana Biarnés, una entre
tots” el dimecres 8 de març al Centre Civic Ernest Lluch de Banyeres del
Penedès amb motiu de la Setmana de la Dona, 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 3.224.219,86 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 150 euros i 31,5 euros
d’IVA, més 10 euros i 2,1 euros d’IVA per l’enviament de les còpies d’exhibició,
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 d’autorització de la projecció del documental “Joana
Biarnés, una entre tots” el dimecres 8 de març al Centre Cívic Ernest Lluch de
Banyeres del Penedès amb motiu de la Setmana de la Dona, 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.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei d’autorització de la projecció del
documental “Joana Biarnés, una entre tots” el dimecres 8 de març al Centre Cívic Ernest
Lluch de Banyeres del Penedès amb motiu de la Setmana de la Dona a l’empresa
Planeta Med S.L de Barcelona, per un preu total de 150 euros i 31,5 euros d’IVA, més
10 euros i 2,1 euros d’IVA per l’enviament de les còpies d’exhibició.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 3340 22609 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
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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.
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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

b)

Expedient 262/2017. Contracte menor de serveis

“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I COMUNICATIVA DE LES ACTIVITATS CULTURALS I
SOCIALS
Nom i Cognoms del contractant: Jordi Rovira Prat
DNI: 38817144K
Domicili a efectes de notificació: Carrer Princesa, 13, 1r 08003 Barcelona
La sota signant declara que:
Primer.- Es vol realitzar una xerrada sobre un documental per la Setmana de la Dona.
Horari i periodicitat: Dimecres 8 de març a les 19.00h, de durada aproximada d’una hora.
Resum de l’activitat: Xerrada sobre el documental “Joana Biarnés, una entre tots”
Contraprestació econòmica:SI / NO a favor del Sr. Jordi Rovira Prat
Promotor: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Segon.- S’annexa el corresponent document que verifica la cobertura d’assegurances
per poder sufragar qualsevol risc eventual i/o anomalies de l’activitat esmentada .
Tercer.- No existeix contraprestació o taxa del beneficiari.
Quart.- Resta comunicada a la persona que ha d’exercir l’activitat, que té l’obligació de
lliurar signat el “Model de declaració jurada responsable relativa a no estar incurs en
prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP” a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès.
Cinquè.- Resta comunicat que no pot existir concurrència de la mateixa activitat en el
municipi de Banyeres del Penedès, realitzada per una empresa que tributi en les
obligacions fiscals corresponents.
Sisè.- Resta comunicat que la cessió es realitza al Sr. Jordi Rovira Prat per realitzar
actuacions o activitats que representin cohesió social i cultural del municipi, interès
general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre municipi, en
definitiva per oferir actuacions o activitats als veïns/nes de Banyeres del Penedès.
Setè.- La Sra. Ida Berdusán, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, considera que l’activitat realitzada en les dependències municipals es
d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social, així com la participació
ciutadana i omple de contingut el concepte de promoció de la cultura local.
Vuitè.- Vista l’oferta presentada pel Sr. Jordi Rovira Prat, amb registre d’entrada 767 del
28 de febrer de 2017 per la xerrada sobre el documental “Joana Biarnés, una entre tots”
que tindrà lloc dins la Setmana de la Dona, en concret el dia 8 de març de 2017, de
durada aproximada d’una hora al Centre Cívic Ernest Lluch, per un import de 150 euros
menys el 15% d’IRPF.”
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PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
XERRADA SOBRE EL DOCUMENTAL « JOANA BIARNÉS, UNA ENTRE TOTS » AL
CENTRE CIVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS, AMB MOTIU DE LA
SETMANA DE LA DONA. 262/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 2 de març de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de xerrada sobre el
documental “Joana Biarnés, una entre tots” el 8 de març al Centre Cívic Ernest Lluch de
Banyeres del Penedès, amb motiu de la setmana de la Dona a l’empresa Sr. Jordi Rovira
Prat, per un preu total de 127,50 euros i exempt d’IVA.
Atès a la declaració jurada del Sr. Jordi Rovira Prat de Barcelona, relativa a no estar
incurs en prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
Atès a la memòria de la Sra. Ida Berdeusán Farré, Regidora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 1 de març de 2017, que es transcriu
seguidament:

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

1. ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de xerrada sobre el documental
“Joana Biarnés, una entre tots” el 8 de març al Centre Cívic Ernest Lluch de
Banyeres del Penedès, amb motiu de la setmana de la Dona.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 2 de març de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei de xerrada sobre el documental “Joana Biarnés, una
entre tots” el 8 de març al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès,
amb motiu de la setmana de la Dona, 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.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Jordi Rovira Prat, ascendeix a la quantitat de 127,50 euros i exempt
d’IVA.

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

Número : 2017-0007 Data : 08/03/2017

INFORME
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José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 2 de març 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:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 2 de març de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe
Secretaria
Intervenció
Expedient
núm.:
262/2017
Assumpte: servei de xerrada sobre el documental “Joana Biarnés, una entre tots” el 8 de
març al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, amb motiu de la setmana
de
la
Dona.

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.
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.
3

CONCLUSIONS
3.1 La contractació del servei de xerrada sobre el documental “Joana Biarnés, una
entre tots” el 8 de març al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès,
amb motiu de la setmana de la Dona es pot fer mitjançant el procediment del
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b)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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 127,50 euros i exempt
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 2 de març 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

contracte menor per un import de 127,50 euros i exempt d’IVA.
En la partida pressupostària 3340 226.09 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 127,50 euros per a contractar el servei
de xerrada sobre el documental “Joana Biarnés, una entre tots” el 8 de març al
Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, amb motiu de la setmana de
la Dona, 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 3.224.219,86 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 127,50 euros i exempt
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 xerrada sobre el documental “Joana Biarnés, una
entre tots” el 8 de març al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès,
amb motiu de la setmana de la Dona, 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.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de xerrada sobre el documental “Joana
Biarnés, una entre tots” el 8 de març al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del
Penedès, amb motiu de la setmana de la Dona a l’empresa Sr. Jordi Rovira Prat, per un
preu total de 127,50 euros i exempt d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 3340 22600 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
Número de
data
Decret
2017-0019
ANUL·LAT
2017-0020
ANUL·LAT

Assumpte

DECRET VÀLID: 2017-0024.
Resolució de l’expedient de baixes per
20/02/2017 inscripció indeguda al padró d’habitants per
incompliment dels requisits de l’article 54 del
reglament de Població i Demarcació Territorial
20/02/2017 DECRET VÀLID: 2017-0023.
Resolució de l’expedient de baixes per

Expedient

348/2016

350/2016
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

3.2

21/02/2017

2017-0023

21/02/2017

2017-0024

22/02/2017

2017-0025

22/02/2017

2017-0026

22/02/2017

2017-0027

23/02/2017

2017-0028

24/02/2017

2017-0029

27/02/2017

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

JGL/2017/6

350/2016

348/2016

357/2016

82/2016

63/2017
221/2017
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2017-0022

169/2017

242/2017
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21/02/2017
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2017-0021

inscripció indeguda al padró d’habitants per
incompliment dels requisits de l’article 54 del
reglament de Població i Demarcació Territorial.
Inici expedient ordre execució condicionament
pins amb processionària
Convocatòria Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 23 de febrer de 2017.
Resolució de l'expedient de baixa per inscripció
indeguda al padró d'habitants per incompliment
dels requisits de l'art. 54 del reglament de
població i demarcació territorial
Resolució de l’expedient de baixes per
inscripció indeguda al padró d’habitants per
incompliment dels requisits de l’art. 54 del
Reglament de població i demarcació territorial.
348/2016
Resolució de l’expedient de renovació, o
caducitat, de les inscripcions padronals
corresponents a les persones estrangeres no
comunitàries sense autorització de residència
permanent. 357/2016
Resolució de l’expedient de baixes per
inscripció indeguda al padró d’habitants per
incompliment dels requisits de l’art. 54 del
Reglament de població i demarcació territorial.
82/2016
Serveis extraordinaris fora de la jornada laboral
efectuats pel personal laboral de l’Ajuntament
durant els mesos de gener i febrer 2017.
Aprovació nòmines corresponents al mes de
febrer 2017
Devolució del Pagament indegut

