JGL/2017/12

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

6 d’abril de 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 19:27 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 : 2017-0012 Data : 21/04/2017

Òrgan col·legiat:
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 21/04/2017
HASH: 1581821f848ab8e104c277e28ae08fa6

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 21/04/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

ACTA

Unanimitat/Assentiment
S'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 30 de març de 2017.

Expedient 341/2017. ACTIVITATS (Caseta Pirotecnia)

EXPEDIENT:
A/17/005 – G 341/2017
ASSUMPTE:
Proposta de Resolució
SOL·LICITANT:
Pirotècnica Rosado, S.L.
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Instal.lacio temporal de caseta per venda de
petards
EMPLAÇAMENT:
Forn d’Obra
En data 18 de juliol de 2016, Pirotècnica Rosado, S.L. va presentar sol·licitud
d’autorització d’instal.lació temporal d’una barraca per a la venda de petards a la
zona verda del Forn d’Obra.
En data 23 de febrer de 2017, la Subdelegació del Govern a Tarragona va presentar
una petició d’informe sobre les competències municipals respecte a la instal.lació
sol.licitada.
En data 28 de març de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 29 de març de 2017, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Autoritzar la instal·lació temporal d’una caseta per a la venda de petards
entre els dies 10 i 25 de juny de 2017 (ambdós inclosos) en els termes sol.licitats per
Pirotècnia Rosado, S.L. i amb les condicions particulars que a continuació
s’expressen:
- garantir que no evitarà el seu ús públic del parc.
- que es realitzaran les tasques de neteja necessàries per mantenir l’espai
net.
- en el cas que l’àmbit sigui fosc s’haurà de preveure il·luminació, per garantir
la mobilitat segura.
- abans d’iniciar la venda caldrà disposar de les autoritzacions pertinents
establertes per normativa.
- abans d’iniciar l’activitat serà necessari la visita del tècnic municipal per
supervisar el seu funcionament.
- abans d’iniciar l’activitat serà necessari haver fet efectiu l’import de la
llicència
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic. Es recorda a la titular de l’autorització que
aquesta no serà efectiva sense la liquidació de la següent taxa:
- Taxa 6 m2 x 2,40 €/m2 x 16 dies ....................... 230,40 €
Tercer.- Notificar aquest acord a la titular de l’activitat i a la Subdelegació del Govern
de Tarragona.
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PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Expedient 225/2016. SOL·LICITUD EMPADRONAMENT CASA OKUPADA
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ACORD DE DESESTIMAR LA SOL·LICITUD D’EMPADRONAMENT PER
NO RESIDIR A L’IMMOBLE.- EXP. 225/2016
Vist que en data 11 d’octubre de 2016 i amb registre d’entrada E-16-3682, el Sr. A. E. O.

Vist que en data 21 de novembre de 2016, es va emetre informe per Secretaria en relació
a la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.
Vist que amb data 23 de març de 2017 i amb registre nº IM/17/003, es va emetre informe
pels Serveis Municipals en relació amb la comprovació de les dades aportades pel
sol·licitant.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del Reial
decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud d’empadronament presentada pel sol·licitant, ja que

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

d’habitants d’aquest Municipi.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Amb DNI: ....096F, va presentar instància sol·licitant la seva inscripció en el padró

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

Expedient 255/2017. Sol·licitud reductor de velocitat al carrer Zaragoza i més
vigilància policial.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ACORD DE SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI: ...732-Q DE
COL·LOCAR REDUCTOR DE VELOCITAT AL CARRER ZARAGOZA I MÉS PRESÈNCIA
POLICIAL.- EXP. 255/2017
Vista la sol·licitud realitzada per la sol·licitant amb D.N.I. número ...732-Q de data 17 de
febrer de 2017 (RE 625) sol·licitant col·locar reductor de velocitat al carrer Zaragoza
davant parada de l’autobús.
Així mateix, sol·licita més presència policial a la zona per evitar que els vehicles
condueixin de forma imprudent de nit.
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no resideix a l’immoble indicat.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ACORD DE LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI: ...732-Q DE PAS DE
VIANANTS A LA CANTONADA DEL CARRER ZARAGOZA AMB CARRER LA GRANJA.EXP. 256/2017
Vista la sol·licitud realitzada per la sol·licitant amb D.N.I. número ...732-Q de data 17 de
febrer de 2017 (RE 626) sol·licitant que es pinti un pas de vianants a la cantonada del
carrer Zaragoza amb el carrer La Granja.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 20 de
març de 2017 on es diu:
“... un cop verificat pels Serveis Tècnics que a dia d’avui la senyalització horitzontal viària
de la cruïlla situada entre el carrer Zaragoza i el carrer La Granja és inexistent,
considerem necessària la marcació viària horitzontal amb passos de vianants per tal de
restablir la seguretat dels ciutadans, l’itinerari continu de vianants, i millorar la seguretat i
l’accessibilitat de tots els ciutadans.
Les feines de marcació de la senyalització viària horitzontal es realitzaran amb l’arribada
del bon temps per qüestions meteorològiques, de durabilitat i d’assecat”.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les
competències pròpies locals.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Aprovar pintar un pas de vianants a la cruïlla del carrer Zaragoza amb el carrer
La Granja.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

Favorable
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Expedient 256/2017. Sol·licitud de pas de vianants a la cruïlla C.Zaragoza amb
C.La Granja

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 20 de
març de 2017 on es diu:
“... S’informa que des de Serveis Tècnics es realitzarà un estudi vial de les deficiències
detectades en aquest punt, a partir del qual es realitzaran les actuacions necessàries per
tal de reduir l’excés de velocitats dels vehicles en aquest tram del carrer”.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les
competències pròpies locals.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Informar a la sol·licitant que Serveis Tècnics realitzarà un estudi vial de les
deficiències detectades en la zona i a partir de l’estudi es realitzaran les actuacions
necessàries per tal de reduir l’excés de velocitat dels vehicles que circulen per aquest
tram del carrer Zaragoza.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 257/2017. Sol·licitud prohibició estacionar i aparcar al carrer de
l'Escola Bressol Marta Mata.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient 259/2017. Sol·licitud revisió seguretat Av. Marta Mata cantonada
Escola Bressol
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ACORD DE LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI: ...719-S PERQUÈ
ES REVISI LA SEGURETAT A L’AVINGUDA MARTA MATA CANTONADA AMB L’ESCOLA
BRESSOL.- EXP. 259/2017
Vista la sol·licitud realitzada per la sol·licitant amb D.N.I. número ...719-S de data 23 de
febrer de 2017 (RE 716) sol·licitant que es revisi la seguretat de l’avinguda Marta Mata
cantonada amb l’Escola Bressol.
Així mateix, suggereix col·locar un pas elevat a la porta de l’Escola Bressol per evitar
l’excés de velocitat dels vehicles que circulen per la zona.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 20 de
març de 2017 on es diu:
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Vista la sol·licitud realitzada per la sol·licitant amb D.N.I. número ...717-B de data 20 de
febrer de 2017 (RE 646) sol·licitant que es prohibeixi estacionar i aparcar al carrer de
l’Escola Bressol Marta Mata.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 20 de
març de 2017 on es diu:
“... des dels Serveis Tècnics es realitzarà un estudi vial de les deficiències detectades en
l’actual senyalització viària tant vertical com horitzontal, a partir del qual es realitzaran les
actuacions necessàries per tal de reduir la falta de visibilitat i evitar l’excés de velocitats
dels vehicles en aquest tram del carrer”.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les
competències pròpies locals.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Informar a la sol·licitant que en referència a la prohibició d’estacionar i aparcar
a l’avinguda Marta Mata, des de Serveis Tècnics es realitzarà un estudi vial de les
deficiències detectades en l’actual senyalització viària tant vertical com horitzontal i a
partir d’aquest estudi es realitzaran les actuacions necessàries per tal de reduir la falta de
visibilitat i evitar l’excés de velocitat dels vehicles en aquest tram.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D'ACORD DE LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI: ...717-B PERQUÈ
ES PROHIBEIXI ESTACIONAR I APARCAR AL CARRER DE L’ESCOLA BRESSOL
MARTA MATA.- EXP. 257/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ACORD DE LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI: ...770-R PERQUÈ
ES COL·LOQUI UN PAS ELEVAT AL CARRER MESTRE GÜELL.- EXP. 263/2017
Vista la sol·licitud realitzada per la sol·licitant amb D.N.I. número ...770-R de data 27 de
febrer de 2017 (RE 753) sol·licitant que es col·loqui pas elevat al carrer Mestre Güell per
evitar l’excés de velocitat dels vehicles que circulen per la zona.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 20 de
març de 2017 on es diu:
“... des dels Serveis Tècnics es realitzarà un estudi vial de les deficiències detectades en
aquest punt, a partir del qual es realitzaran les actuacions necessàries per tal de reduir
l’excés de velocitats dels vehicles en aquest tram del carrer”.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les
competències pròpies locals.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Informar a la sol·licitant que en referència a la sol·licitud del pas elevat al carrer
Mestre Güell, des de Serveis Tècnics es realitzarà un estudi vial de les deficiències
detectades en la zona i es realitzaran les actuacions necessàries per tal de reduir l’excés
de velocitat dels vehicles en aquest tram.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 236/2017. Contracte menor de serveis d'analitíques d'aigua per la
xarxa de consum humà

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

Favorable
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Expedient 263/2017. Sol·licitud de pas elevat al carrer Mestre Güell

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

“... des dels Serveis Tècnics es realitzarà un estudi vial de les deficiències detectades en
l’actual senyalització viària tant vertical com horitzontal, a partir del qual es realitzaran les
actuacions necessàries per tal de reduir la falta de visibilitat i evitar l’excés de velocitats
dels vehicles en aquest tram del carrer”.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les
competències pròpies locals.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Informar a la sol·licitant que en referència a la revisió de la seguretat de
l’avinguda Marta Mata, des de Serveis Tècnics es realitzarà un estudi vial de les
deficiències detectades en l’actual senyalització viària tant vertical com horitzontal i a
partir d’aquest estudi es realitzaran les actuacions necessàries per tal de reduir la falta de
visibilitat i evitar l’excés de velocitat dels vehicles en aquest tram.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Rafael Rodríguez
Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
Banyeres, a 28 de març de 2017

Per tot això, i vista l’oferta amb registre d’entrada 4613 del 21 de desembre de 2016 de
l’empresa AQUALIALAB on ens pressuposten el servei d’analítiques d’aigua per la xarxa
de consum humà
El cost total del servei ascendeix a un total de 1.692 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 4 d’abril de 2017, que es transcriu
seguidament:

“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 236/2017
Assumpte: servei d’analítiques d’aigua per la xarxa de consum humà
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 4 d’abril 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

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

Assumpte: Necessitat d’analítiques d’aigua per la xarxa de consum humà
INFORME TÈCNIC
Degut a la obligatorietat de complir amb les analítiques mínimes a realitzar al depòsit de
capçalera i a la xarxa municipal d’aigua de consum humà exigides al Real Decret
140/2003.
Vista la necessitat que te l’Ajuntament de realitzar el control dels pous, del dipòsit de
capçalera i de la xarxa d’impulsió i distribució de l’aigua de consum humà de titularitat
municipal, i per motius de seguretat i salubritat d’aquestes.
Els Serveis tècnics consideren necessari aprovar el pla analític anual per tal de controlar
els paràmetres especificats exigits al RD 140/2003.
Per tot això i un cop estudiada la proposta tècnica i econòmica ofertada per l’empresa
Aqualia per tal de realitzar el Pla analític anual, els Serveis Tècnics consideren necessari
aprovar la despesa per un import total de 1.692€ mes un import d’IVA de 355,32€.
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Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 4 d’abril de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’analítiques d’aigua per la xarxa
de consum humà a l’empresa aqualiaLAB-Lleida, per un preu total de 1.692 euros i
355,32 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de aqualiaLAB-Lleida, relativa a no estar incurs en
prohibicions 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 28 de març de 2017, que es transcriu
seguidament:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D’ALCALDIA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’ANALITIQUES
D’AIGUA PER LA XARXA DE CONSUM HUMÀ. 236/2017

nacional emeto el següent:
INFORME

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 1.692 euros i 355,32
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

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

2. FONAMENTS DE DRET
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1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’analítiques d’aigua per la xarxa de
consum humà.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 5 d’abril de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per la necessitat del servei d’analítiques d’aigua per la xarxa de
consum humà, 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 AqualiaLAB-Lleida, ascendeix a la quantitat de 1.692 euros i 355,32
euros d’IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1. ANTECEDENTS

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
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CONCLUSIONS
3.1La contractació de la necessitat del servei d’analítiques d’aigua per la xarxa de
consum humà es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un import de
1.692
euros i 355,32 euros d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 1610 210 00 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de 1.692 euros i 355,32 euros d’IVA euros per a
contracta les necessitats del servei d’analítiques d’aigua per la xarxa de consum
humà , 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 1.692 euros i 355,32
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’analítiques d’aigua per la xarxa de consum humà, 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.

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

b)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 4 d’abril 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 DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE SUBSTITUIR
PORTA DE FUSTA PER PORTA PRACTICABLE DE 125 X 205CM. ALUMINI BLANC
SERIE PR-45, DICRE LAMINAT 4+4 ANTELIO PEL CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH DE
BANYERES DEL PENEDÈS. 474/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 4 d’abril de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de substituir porta de fusta per
porta practicable de 125x205cm. alumini blanc. Sèrie PR-45, vidre laminat 4 + 4 antelio.
Inclou ma d’obra i col·locació al Centre Cívic Ernest Lluch a l’empresa Carpinteria
Guerrero S.L de Santa Oliva, per un preu total de 1.000,00 euros i 210,00 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de Carpinteria Guerrero S.L de Santa Oliva, relativa a no estar
incurs en prohibicions 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 4 d’abril de 2017, que es transcriu
seguidament:

Assumpte: ADEQUACIÓ PORTA CURSOS CENTRE CÍVIC.
INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS

Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de mantindré en unes bones
condicions tècniques i d’ús tots el equipaments municipals.
Vista la necessitat d’adequar la porta d’accés a la sala de cursos de l’equipament
municipal del Centre Cívic, actualment molt deteriorada per l’ús sofert.
Per tot això, s’ha demanat oferta a l’empresa Carpinteria Guerrero S.L., per adequar la
porta amb la instal·lació de dos fulles practicables de 125 x 205cm en alumini lacat blanc i
vidre laminat mate de 4+4.
El cost total de l’adequació inclòs materials, ma d’obra i col·locació, ascendeix a un total
de 1.000,00 € mes un import d’IVA de 210,00 €
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 4 d’abril de 2017, que es transcriu
seguidament:
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Favorable
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Expedient 474/2017. Contracte menor de subministrament d'una porta per la
sala de cursos del Centre Cívic

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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.
La Junta de Govern Local, per unanimitat pren l’adopció del següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei d’analítiques d’aigua per la xarxa de
consum humà a l’empresa AQUALIALAB per un preu total de 1.692 euros i 355,32
euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 1610 210 00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Informe
Secretaria
Intervenció
Expedient
núm.:
474/2017
Assumpte: servei de substituir porta de fusta per porta practicable de 125x205cm.
alumini blanc. Sèrie PR-45, vidre laminat 4 + 4 antelio. Inclou ma d’obra i col·locació al
Centre Cívic Ernest Lluch .

1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de substituir porta de fusta per porta
practicable de 125x205cm. alumini blanc. Sèrie PR-45, vidre laminat 4 + 4 antelio.
Inclou ma d’obra i col·locació al Centre Cívic Ernest Lluch .
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 4 d’abril de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei de substituir porta de fusta per porta practicable de
125x205cm. alumini blanc. Sèrie PR-45, vidre laminat 4 + 4 antelio. Inclou ma
d’obra i col·locació al Centre Cívic Ernest Lluch 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
1.000 euros i 210,00 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
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
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INFORME

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 4 d’abril 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:

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.
2.8 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 substituir porta de fusta per porta practicable de
125x205cm. alumini blanc. Sèrie PR-45, vidre laminat 4 + 4 antelio. Inclou ma
d’obra i col·locació al Centre Cívic Ernest Lluch es pot fer mitjançant el
procediment del contracte menor per un import de 1.000 euros i 210,00 euros
d’IVA.
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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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 1.000 euros i 210,00
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 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 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:

Expedient 477/2017. Contracte Menor de Subministrament d'una marquesina al
Priorat
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA DEL CONTRACTE MENOR DE SUMINISTRAMENT D’UNA
MARQUESINA AL PRIORAT DE BANYERES DEL PENEDÈS. 477/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 5 d’abril de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de subministrament d’una
marquesina al Priorat de Banyeres, a l’empresa Comat & Valco de Barcelona, per un
preu total de 2.695,11 euros i 565,97 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de Comat & Valco de Barcelona, relativa a no estar incurs en
prohibicions 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 4 d’abril de 2017, que es transcriu
seguidament:
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En la partida pressupostària 9240 212.00 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de 1.000 euros i 210,00 euros d’IVA euros per a
contractar el servei de substituir porta de fusta per porta practicable de
125x205cm. alumini blanc. Sèrie PR-45, vidre laminat 4 + 4 antelio. Inclou ma
d’obra i col·locació al Centre Cívic Ernest Lluch , 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 1.000 euros i 210,00 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 substituir porta de fusta per porta practicable de
125x205cm. alumini blanc. Sèrie PR-45, vidre laminat 4 + 4 antelio. Inclou ma
d’obra i col·locació al Centre Cívic Ernest Lluch 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 substituir porta de fusta per porta
practicable de 125x205cm. alumini blanc. Sèrie PR-45, vidre laminat 4 + 4 antelio. Inclou
ma d’obra i col·locació al Centre Cívic Ernest Lluch, per un preu total de 1.000 euros i
210,00 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 9240 212.00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

3.2

Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 5 d’abril de 2017, que es transcriu
seguidament:

“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 477/2017
Assumpte: subministrament d’una marquesina al 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 5 d’abril 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
ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de subministrament d’una marquesina
al Priorat de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 5 d’abril de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per la necessitat del servei d’analítiques d’aigua per la xarxa de
consum humà, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la
despesa que comporta la formalització del contracte respectivament ; i així
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Rafael Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
2017

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Assumpte: Necessitat de la instal·lació.
INFORME TÈCNIC
Subministra d’una marquesina de 2,5m de llargada amb un tancament de fons i un
tancament lateral més una vitrina horària.
Amb aquesta instal·lació es pretén donar solució a la falta d’un cobert o marquesina per a
la parada de bus de la urbanització Priorat de Banyeres a l’Av. Marquesa de Grinyi al
municipi de Banyeres, ja que actualment la parada de bus no disposa de cap tipus de
marquesina on els usuaris poder resguardar-se dels agents meteorològics durant
l’espera del bus. Amb aquesta actuació es pretén donar solució a una problemàtica molt
remarcada pels usuaris aquests últims anys.
Descripció de la instal·lació:
Subministrament i col·locació d’una marquesina de 2,5m de llargada, 1,56m d’amplada i
2,55m d’alçada, amb un tancament de fons i un tancament lateral de vidre de seguretat
de 8mm de gruix i senyalització de seguretat, més una vitrina horària. Fixació sobre
platines.
També s’instal·larà un semi seient de 0,90m instal·lat sobre uns peus d’acer de diàmetre
76mm, seient de xapa d’acer perforada de 2,5mm i una paperera de 40 litres.
Cost econòmic:
S’ha demanat pressupost a dos empreses pel subministra del material sent la mes
avantatjosa l’oferta següent, amb registre d’entrada número 1273 del 31 de març de
2017:
COMAT & VALCO EQUIPAMIENTOS
Pressupost subministra material marquesina: 2.695,11 € més IVA
Per tot això, un cop estudiada la millor proposta tècnica i econòmica ofertada, ascendeix
a un total de TRES MIL DOCENTS SEIXANTA UN EUROS AMB VUIT CENTIMS, IVA
inclòs.

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 Comat & Valco, ascendeix a la quantitat de 2.695,11 euros i 565,97
euros d’IVA.
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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 2.695,11 euros i 565,97
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 5 d’abril 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
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2. FONAMENTS DE DRET

3

CONCLUSIONS
3.1 La contractació de la necessitat del servei de subministrament d’una marquesina
al Priorat de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte
menor per un import de 2.695,11 euros i 565,97 euros d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 4412 625.05 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de 2.695,11 euros i 565,97 euros d’IVA euros per
a contracta les necessitats del servei de subministrament d’una marquesina al
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 2.695,11 euros i 565,97
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 subministrament d’una marquesina al Priorat 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.
El Secretari-interventor-tresorer
José Félix Velasco Martínez
La Junta de Govern Local, per unanimitat pren l’adopció del següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de subministrament d’una marquesina al
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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)
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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

Priorat de Banyeres del Penedès a l’empresa COMAT&VALCO per un preu total de
2.695,11 euros i 565,97 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 4412 625.05 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

PROPOSTA D’ALCALDIA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE REBAIX EN EL
TERRENY A ON S’ESTACIONEN ELS CONTENIDORS DE PODA I REALITZACIÓ DE
PAVIMENT DE FORMIGÓ. 479/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 5 d’abril de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de rebaix en el terreny a on
s’estacionen els contenidors de poda i realització de paviment de formigó a l’empresa
Joan Farré Construccions, S.L. de Banyeres, per un preu total de 1.144,00 euros i
240,24 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de Joan Farré Construccions, S.L., relativa a no estar incurs
en prohibicions 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 4 d’abril de 2017, que es transcriu
seguidament:
Assumpte: REALITZACIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ PER ALS CONTENIDORS DE
PODA DEL PUJOLET
INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
Vist que actualment l’Ajuntament està treballant en millorar la seguretat de les voreres
del municipi i l’accessibilitat a aquestes, suprimint les barreres arquitectòniques que
impedeixen l’accés i evitant el risc de caigudes i danys als usuaris.
Que l’Ajuntament es titular dels camins i carres municipals i per tant te potestat per
realitzar les millores i actuacions a la via pública que cregui convenients.
L’ús públic de voreres i carrers ha de garantir la seguretat i confort per tots els usuaris.
L’illa de contenidors de poda situada a la zona del Pujolet es troba en unes condicions de
seguretat i salubritat bastants deficients degut a una ubicació incorrecta que envaeix part
de vorera i part de la calçada. A mes està situada de manera que les persones no poden
fer ús dels contenidors correctament des de la vorera.
Per tot això, des de els Serveis Tècnics , s’ha proposat millorar les condicions de
seguretat i salubritat d’aquesta illa de contenidors de poda, modificant la ubicació actual i
realitzant un rebaix al terreny actual per a construir un paviment de formigó de 15 cm de
gruix i armat amb malla electrosoldada.
Vista l’oferta tècnica presentada, amb registre d’entrada 1265 del 31 de març de 2017,
per l’empresa JOAN FARRÉ CONSTRUCCIONS on ens pressuposten les feines a
realitzar, els Serveis Tècnics consideren necessari realitzar aquests actuació amb un
cost total de 1.144,00 euros, IVA no inclòs.
Rafa Rodríguez
Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
Banyeres, a 4 d’abril de 2017
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Expedient 479/2017. Contracte menor de serveis paviment contenidor poda
Parc Pujolet

1. ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de rebaix en el terreny a on
s’estacionen els contenidors de poda i realització de paviment de formigó
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 5 d’abril de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per la necessitat del servei de rebaix en el terreny a on s’estacionen
els contenidors de poda i realització de paviment de formigó, 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 Joan Farré Construccions, S.L., ascendeix a la quantitat de 1.144,00
euros i 240,24 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
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
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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 5 d’abril 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 5 d’abril de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 479/2017
Assumpte: servei de rebaix en el terreny a on s’estacionen els contenidors de poda i
realització de paviment de formigó.

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 de la necessitat del servei de rebaix en el terreny a on
s’estacionen els
contenidors de poda i realització de paviment de formigó es
pot fer mitjançant el
procediment del contracte menor per un import de
1.144,00 euros i 240,24 euros d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 1532 210.00 hi ha consignació suficient per a
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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 1.144,00 euros i 240,00
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 5 d’abril de 2017, el
procediment legal a seguir és el següent.
a) L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la
normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

Expedient 145/2017. Modificació de la Forma de Gestió d'un Servei Públic Local
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE
GESTIO DEL SERVEI MERCATS (dimecres i diumenge).-Exp.145/2017
ANTECEDENTS:
Primer - Mercat dels diumenges:
Al Ple extraordinari de data 25 de juny de 2008 s’aprova inicialment l’establiment del
servei públic de mercat municipal de venda no sedentària en llocs fixos (C/08/044).
No es presenta cap al·legació i es publica l’aprovació definitiva al BOPT i DOGC.
A la Junta general Local de data 16 de juliol de 2008 s’atorga llicència d’ocupació
privativa del domini públic als vials del sector B2 a l’empresa Gestió integral d’Espais
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La Junta de Govern Local, per unanimitat pren l’adopció del següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de rebaix en el terreny a on s’estacionen
els contenidors de poda i realització de paviment de formigó, a l’empresa JOAN FARRÉ
CONSTRUCCIONS, S.L. per un preu total de 1.144,00 euros i 240,24 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 1532 210.00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
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El Secretari-interventor-tresorer
José Félix Velasco Martínez
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autoritzar la despesa per import de 1.144,00 euros i 240,24 euros d’IVA euros per
a contracta les necessitats del servei de rebaix en el terreny a on s’estacionen els
contenidors de poda i realització de paviment de formigó, 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 1.144,00 euros i 240,24
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 rebaix en el terreny a on s’estacionen els
contenidors de poda i realització de paviment de formigó, 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.

Oberts SCCL (C/08/170).
Cal entendre que la figura definida de llicencia es pseudònim de col·laboració
concessional per gestionar el servei proposat.

En data 18 de desembre de 2013 l’empresa Marxants Catalunya, SCCL realitzen un
entrada amb número 3984 en la qual exposen que el mercat és inviable, que es
podria canviar de dia pel dissabte, que es reconsideri no mantenir les condicions de
pagament actuals durant 2014 reduint la quota a 200€, que reconeixen que a data de
l’entrada hi ha un deute pendent de 434€ i demanen que el compromís del deute de
7.450 € es compensi mitjançant treballs de disseny gràfic de igual manera com ja
han fet amb la factura 11/13 per import de 696,96 € que restant als 7.450 €
quedaria un deute pendent de 6.753,04€.
A la Junta General Local de data 12 de juny de 2014 es dona audiència prèvia a la
revocació de la llicència d’ocupació privativa atorgada a l’empresa Marxants de
Catalunya SCCL.
En data 26 de setembre de 2014 amb registre d’entrada número 3295 l’empresa
Marxants Catalunya, SCCL realitzen un BUROFAX exposant desacord amb el deute
pendent notificat.
En data 9 d’abril de 2014 amb registre d’entrada número 1384 l’empresa
Montmercat ofereix els seus serveis per gestionar el mercat.
A la Junta General Local de data 22 de maig de 2014 es realitza esborrany en temes
a tractar i es parla de fer una adjudicació directa per 10 mesos, mentre es preparen
nous Plecs per treure a concurs la nova gestió de la fira setmanal. El regidor
Jerónimo Merino comenta que el document pendent de firmar el té el secretari.
(C/14/074).
Es requereix a l’empresa Montmercat perquè presenti la documentació dels
paradistes en quinze dies (E/15/2578 - 24/09/15).(C/15/152).
A la Junta General Local de data 15 d’octubre de 2015, s’aprova el següent acord:
8.1.– Mercat dels diumenges.
Atès l’irregular funcionament del Mercat dels diumenges, així com la manca
d’informació per part del gestor, que en cap moment ha facilitat la documentació
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La signatura del conveni es realitza en data 2 de setembre de 2011 amb compromís
d’acceptació del deute de l’empresa anterior Gestió integral d’Espais Oberts SCCL
per un import de 7.450 € a pagar en un màxim de 25 mensualitats (C/11/170).
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A la Junta General Local de data 1 de setembre de 2011 s’atorga llicència d’ocupació
privativa del domini públic a l’empresa Marxants Catalunya SCCL per a 4 anys.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

En data 1 de setembre de 2011 el Sr. Francesc Àngel Giménez de l’empresa Gestió
integral d’Espais Oberts SCCL desisteix de la Llicència d’ocupació privativa
(E/11/3299 ) i reconeix un deute pendent amb l’Ajuntament per un total de 7.450 €
(2.850 € de 2010 i 4.600 € de 2011).

sol·licitada reiteradament, en diferents reunions mantingudes.
Atès que en l’actualitat s’està redactant un reglament que facilitarà la gestió del
mercat dels diumenges, així com els tractes amb els marxants “Associació de
marxants de Catalunya”, que des d’ara i fins la licitació de la gestió, cooperaran en el
seu funcionament.

Tercer.- Cas de no poder aportar la documentació directament a les oficines
municipals, podran donar-la al gestor provisional, que la lliurarà a
l’Ajuntament, tot comunicant-ho a les oficines municipals telefònicament al núm.
977671350.
Segon - Vista l’ordenança fiscal on consta només el mercat municipal de dimecres
amb les següents tarifes:
Tarifa segona. Mercat setmanal dels dimecres: instal·lació de parades de
roba, calçat, aliments, plantes, bijuteria ,...

1
2

CONCEPTE
Parades amb reserva
Parades sense reserva (eventuals)*

Import (€)
26,00 / trimestre natural
3,00 / dia

*Seran admeses sempre i quan hi hagi parades lliures (sense reserva a favor d’algun
comerciant)

Tercer – Vista la necessitat d’incloure a l’ordenança fiscal la tarifa que regularà el
mercat municipal dels diumenges, amb les següents tarifes:

1
2

CONCEPTE
Parades amb reserva *
Parades sense reserva (eventuals)**

Import (€)
2,00 / ml per dia
3,00 / ml per dia

*Els paradistes amb reserva que realitzin el pagament de forma mensual en un
pagament únic tindran un descompte sobre el cost del metre lineal de 0,25€.
**Seran admeses sempre i quan hi hagi parades lliures (sense reserva a favor
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Segon.- Trametre un escrit als paradistes del mercat, per tal que tinguin a bé
aportar, a les oficines municipals, la documentació relativa a l’activitat, alta
IAE,Autònoms i Seguretat Social, proveïdors, assegurances, etc., així com
informar- los que temporalment i fins a l’adjudicació de les parades, la seva
parada és provisional.
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Primer.- Acceptar la cooperació de l’Associació de marxant de Catalunya, per
a la gestió del mercat dels diumenges.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Prèvia deliberació i per unanimitat, s’acorda:

d’algun comerciant). Els paradistes sense reserva ho podran ser com a màxim 1
mes i com a mínim 2 diumenges, sent el primer diumenge gratuït,sempre amb la
previa autorització municipal..
S’haurà de tenir en compte pel càlcul de la quota el següent:

Aquest punt tercer s’haurà d’aprovar individualment via plenària.
Quart - Vist l’expedient d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la venda
no sedentària en mercat de marxants del municipi de Banyeres del Penedès aprovat
pel ple de 22 de setembre de 2016.
Capítols Ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercat de marxants:
CAPÍTOL 1 - DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL 2 - EL RÈGIM D’AUTORITZACIONS
CAPÍTOL
L’AUTORITZACIÓ

3

-

TRANSMISSIÓ,

EXTINCIÓ

I

REVOCACIÓ

DE

CAPÍTOL 4 - EXERCICI DE LA VENDA
CAPÍTOL 5 - DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS
CAPÍTOL 6 - PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT
CAPÍTOL 7 - EL RÈGIM SANCIONADOR

Cinquè - Vis l’informe del Coordinador dels Serveis Tècnics sobre l’estat actual dels
mercats amb la següent informació :
1-

Mitjans tècnics i personals per desenvolupar el servei per via
de gestió directa (recaptació, vigilància , tràmit de llicencies,
protocol).

2-

Llistat de parades , amb superfície , nom i diligència de
pagament de taxa de dimecres, planell de situació i ocupació
real.

3-

Control de compliment de reglament respecte a requisit
exigits (art.5 del reglament ) autònoms, assegurança,
declaració responsable.

Codi Validació: 3WK557S6E9XYN45AW7YMED3NG | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 51

Pel que fa a la motivació per la qual s’apliquen diferents tarifes al marcat dels
diumenges respecte al mercat dels dimecres, aquesta es deu als diferents costos de
neteja i d’organització d’un respecte l’altra.
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Si el nombre de metres de l’aprofitament no es sencer, s’arrodonirà per
excés per obtenir la superfície ocupada.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

-

4-

Redacció de sol·licitud proforma a omplir “in situ” pels
interessats.

Sisè - Vist l’informe de l’Arquitecta Municipal sobre comptabilitat urbanística respecte
a usos i respecte al inventari de bens com espai de propietat municipal, Annex 1 .

Atès el ROAS art. 188, 159 i 160 sobre procediment per modificar la forma de gestió
d’un servei públic:
Article 188
Formes de gestió
188.1 Els serveis públics locals es poden gestionar directament o indirecta.
188.2 La gestió directa pot adoptar les formes següents:
a) Gestió a través de la mateixa organització ordinària de l’ens local.
b) Per mitjà d’una organització especial desconcentrada.
c) Organisme autònom.
d) Societat mercantil amb capital social íntegrament públic.
188.3 La gestió indirecta es pot realitzar per les formes següents:
a) Concessió.
b) Gestió interessada.
c) Concert.
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Novè - Atès la llei de bases de regim local ( RASAL ) sobre competències locals i
implantació de serveis.
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Vuitè - Atès la necessitat de canviar la forma de gestió per tal de gestionar el servei
pels mitjans directes del propi ajuntament per la conflictivitat i ineficàcia que es
despren dels antecedents on tres empreses des de 2008 fins ara i atenent a la
viabilitat de gestió directa segons informe del Coordinador del Serveis Tècnics, a dalt
esmentat.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Setè - Vist l’informe de l’Enginyer municipal referent a les condicions que ha de
complir l’activitat de venda no sedentària al municipi de Banyeres del Penedès,
Annex 1 .

d) Arrendament.
e) Societat mercantil o cooperativa amb capital social mixt.

Serveis de prestació directa
189.1 Els serveis que comporten l’exercici de potestats indeclinables i de coacció
administrativa els ha de prestar l’ens local en la forma de gestió directa.
189.2 En qualsevol cas, en els supòsits de prestació directa, per si mateix o
mitjançant ens dependents, l’ens local assumeix el servei i exerceix de forma
exclusiva les potestats de direcció i de gestió sobre el servei.
Article 159
Expedient per a la implantació del servei
159.1 La creació d’un servei s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa,
un projecte d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim jurídic de la
prestació.
159.2 El projecte d’establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes
següents:
a) Les característiques del servei.
b) La forma de gestió.
c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb
la indicació, si s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista.
d) L’estudi econòmic financer i, si s’escau, les tarifes a percebre dels usuaris.
e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació
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Article 189
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188.5 El canvi de la forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció de l’expedient i
la tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a les quals es refereixen
els articles 159 i 160 d’aquest Reglament.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

188.4 La facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon als
ens locals, en l’exercici de la potestat organitzativa, llevat dels serveis a què es
refereix l’article 189 d’aquest Reglament i del que estableixi, si s’escau, la legislació
sectorial.

que ha de percebre l’ens local, i la compensació econòmica que, si s’escau, aquest
hagi de satisfer.
f) El règim estatutari dels usuaris.

Procediment per a l’establiment dels serveis
160.1 L’expedient instruït amb els documents a què es refereix l’article anterior s’ha
de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que
s’insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació. Simultàniament, s’ha de donar
audiència als interessats i a les entitats que, si s’escau, han exercit la iniciativa.
160.2 El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats,
ha d’acordar l’establiment del servei, n’ha d’aprovar el projecte d’establiment i el
reglament que el regula i ha de preveure els efectes econòmics que se’n deriven, en
especial, en el pressupost.
Article 161
Prestació
161.1 Els serveis locals s’han de prestar d’acord amb la legislació sectorial aplicable
i el reglament que els regula.
161.2 Els serveis s’han de prestar amb la continuïtat i la regularitat que el
funcionament exigeix, sense altres interrupcions que les que es produirien si el
servei fos prestat directament per l’ens titular.
Per tot allò indicat es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer – Sotmetre a informació pública, pel termini de 30 dies, l’expedient de
referència mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació i donar audiència als
interessats i entitats interessades al procediment.
Posteriorment, el Ple de la corporació amb la resolució prèvia dels eventuals
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Article 160

Codi Validació: 3WK557S6E9XYN45AW7YMED3NG | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 51

159.4 Per a l’elaboració dels documents esmentats, l’ens local, quan en justifiqui la
necessitat, compta amb l’assistència tècnica i jurídica del consell comarcal, de la
diputació i de l’Administració de la Generalitat per mitjà dels respectius serveis
d’assistència local.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

159.3 El reglament que reguli el servei ha de declarar expressament que l’activitat de
què es tracta resta assumida per l’ens local com a pròpia i ha de determinar l’abast
de les prestacions a favor dels ciutadans.

suggeriments acordarà l’aprovació definitiva de l’expedient de referencia.
Segon - Establir la gestió directa com forma de gestió dels dos mercats municipals
de Banyeres del Penedès, en seguiment del protocol d’actuació redactat pel
Coordinador dels Serveis Tècnics , i que consta com ANNEX nº 1 al present acord.

Definició legal
• Article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local (LBRL).
• Article 252 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).
TRLMRLC
"Article 252. Gestió directa
1. En la gestió directa per l'ens local mateix, aquest assumeix i centralitza el servei,
exerceix de manera exclusiva les potestats de direcció i de gestió.
2. Els mitjans personals i materials del servei s’adscriuen i s’integren en el
pressupost de l’ens local, d'acord amb el principi d'unitat pressupostària."
Descripció del sistema:
Cal partir de la Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en mercat
de marxants del municipi de Banyeres del Penedès aprovat pel ple de 22 de
setembre de 2016.
-

L’Ajuntament amb aquest tipus de gestió s’assegura el correcte
funcionament del mercat amb una major disciplina, amb un control directe
del manteniment i de la conservació dels vials.

-

L’ens local és propietari de les instal·lacions comunes del mercat, per
tant, és el responsable immediat de la seva seguretat i vigilància, de
l’administració, de la conservació i del manteniment.

-

L’Ajuntament s’encarrega del cobrament efectiu de les taxes per
l’ocupació de la via pública per part dels paradistes.

-

Amb aquest tipus de gestió, l’Ajuntament té la potestat per definir el
model de mercat desitjat, que a banda de la seva vessant comercial, pot
fer incidència en aspectes de responsabilitat social i sostenibilitat.

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

SISTEMA DE GESTIÓ DIRECTA PER LA PROPIA ENTITAT LOCAL
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ANNEX 1

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Tercer - Procedir a les comunicacions i publicacions escaients.

-

Possibilitat de redacció de conveni entre Ajuntament i associació de
venedors per la delegació de determinats serveis del mercat perquè
siguin gestionats directament per l’Associació. En aquest cas,
l’Ajuntament manté igualment unes atribucions que li són indelegables:
- Crear, variar, ordenar o suprimir la prestació del servei.

- Aprovar les taxes o els preus públics.
- Complir amb la vigilància alimentària, el control de preus,
d’etiquetatge i altres de caràcter normatiu o sectorial.
- Fixar els horaris del mercat i el calendari d’obertura
- Variar el nombre de parades de cada denominació,
eliminar-les o introduir-ne de noves.
La Direcció del mercat dependrà directament de l’Òrgan responsable de la gestió, en
aquest cas el propi Ajuntament i les seves funcions seran:
- La direcció dels aspectes comuns del mercat municipal i del personal que s’hi
adscrigui, sota les ordres de l’Òrgan responsable de la gestió.
- Vetllar pel compliment de l’horari i el calendari establert.
- Tenir cura que l’activitat es realitzi amb la normalitat i harmonia necessàries segons
les disposicions vigents i el Reglament i donar compte a l’Òrgan competent de tota
anomalia que s’observi.
- Procurar pel bon ordre, per la neteja del mercat i l’acurat ús d’instal·lacions i
consums.
- Atendre les queixes i reclamacions del públic i titulars dels espais i transmetre-les,
si s’escau, a l’Òrgan responsable de la gestió.
- Administrar els imports transferits corresponents a les taxes, canons o preus
públics del mercat i cobrar i administrar els imports corresponents a les despeses de
materials, subministraments i consums, per fer front a les despeses necessàries per
al manteniment i consum comuns del Mercat, i tot això d’acord amb la normativa
sobre ingressos i despeses dels ens locals.
- Executar les operacions per la cessió de l’ús i procedir al cobrament dels drets per
a la utilització de llocs de venda, places d’aparcament i altres espais i les parts

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

- El règim sancionador i la potestat sancionadora, malgrat
que alguns aspectes puguin ser també delegats...
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- El procediment d’adjudicació dels drets de venda, així com
imposar mesures d’extinció, canvi de nom, traspassos, etc.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- Aprovació, modificació o derogació del reglament.

proporcionals dels serveis auxiliars i/o comuns del mercat.
- Assegurar que tots els concessionaris han domiciliat els seus pagaments i revisar
que s’han efectuat els ingressos corresponents, o en el seu defecte fer la recaptació
directament i informar dels impagats.

- Vetllar que es realitza el pla de gestió de residus.
- Controlar l’activitat de les parades i vigilar que les activitats es desenvolupin de
forma normal, procurant que no es produeixin fraus i que no s’alteri l’ordre.
- Aixecar actes davant d’una presumpta infracció.
- Suspendre la venda de qualsevol expenedor quan la falta comesa sigui molt greu.
- Vigilar que els preus estan indicats amb cartells.
- Posar en coneixement de l’Òrgan responsable de la gestió les anomalies
detectades i les faltes registrades.
- Controlar i informar dels deterioraments observats en els materials i instal·lacions.
- Vetllar pel compliment de les especificacions sobre seguretat, les de seguretat
alimentària, laborals, gestió del medi ambient, reciclatge de residus, prevenció de
riscos laborals i evacuació en cas d’emergència, emanades de la legislació vigent.
- Portar tota mena de documentació administrativa i llibres de registre, acomplint
amb les normatives vigents sobre protecció de dades de caràcter personal (registre
de concessions i llicències de parades...)
- Realitzar el cobrament efectiu de les taxes per l’ocupació de la via pública per part
dels paradistes.
Règim jurídic
Resulta d’aplicació a la venda no sedentària (venda ambulant) les disposicions
contingudes a l’Ordenança o Reglament regulador de la venda no sedentària (venda
ambulant) de l’Ajuntament i serà d’aplicació amb caràcter supletori la següent
normativa:
• Llei 7/1996, de 15 de gener, de ordenación del comercio minorista.
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- Tenir cura de totes aquelles competències que resultin de l’aplicació del Reglament
o que delegui expressament l’Òrgan responsable de la gestió.
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- Notificar als titulars dels llocs de venda les disposicions dels òrgans de govern del
municipi que els afectin directament.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- Practicar la inspecció de llocs de venda, etiquetatge de productes i preus,
instruments de pesada i mesures, comprovar aleatòriament que el pes de les
balances és correcte....

• Reial Decreto 1010/1985, de 5 de juny, regulador de la venta ambulante y fuera de
establecimiento comercial permanente.
• Text Refós sobre comerç interior dels preceptes de la Llei 1/1983 i de la Llei
23/1991, de 29 de novembre de 1991, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de
març.

• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
• Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, art. 188, 159 i 160
sobre procediment per modificar la forma de gestió d’un servei públic.

Requisits de les peticions dels paradistes
(Article 5 de l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en mercat
de marxants del municipi de Banyeres del Penedès)
La petició habitualment es formalitzarà mitjançant una instància tipus que facilitarà
l’Ajuntament. Aquesta instància haurà de reunir els requisits que estableix l’article 70
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
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• Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina de mercat i defensa dels consumidors i
dels usuaris.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

• Llei 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor de Catalunya.

a)

Nom i cognoms del sol·licitant i en el seu cas de la persona que el representi, així
com la identificació del mitjà preferent o en el seu lloc d’aquell que s’assenyali a
efectes de notificació.

b)

Fets, raons i petició en què es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud. Entre
d’altres, el sol·licitant hauria de concretar: l’emplaçament del mercat, el dia de
celebració i l’horari, i els productes que volen vendre.

c)
d)

Lloc i data.
Signatura del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat
expressada per qualsevol mitjà.
D’acord amb l’article 71 de la LPAC es requerirà l’interessat perquè en el termini de
deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment esmeni la
seva sol·licitud aportant les dades o la documentació que falti, advertint-lo que en
cas que no esmenés la reclamació en el termini indicat, se’l tindrà per desistit de la
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Aquestes instàncies hauran d’incloure, entre d’altres, la següent informació:
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“...Art. 114Polígon PAU-4 “Casconar”
1.Àmbit:

Plànol d’ordenació O.4a
Coordenades UTM:

x: 381712,6655; y: 4570928,7195
x: 380846,2293; y: 4570302,0667

3.Règim del sòl: Sòl urbà no consolidat.
4.Objectius:
-Integració en el model morfològic urbà previst per a l’àrea situada al nord-est de
l’avinguda d’Angel Guimerà, canvi de l’ús industrial pel residencial garantint la
continuïtat del sistema viari proposat, i obtenció del sòl qualificat d’espai lliure públic
proper a l’accés als Boscos.
-Desenvolupar la gestió urbanística i dur a terme les obres d’urbanització
necessàries.
5.Condicions d’ordenació:
a)Zonificació
La zonificació, establerta pel POUM, es concreta en les següents qualificacions
urbanístiques:
Edificació plurifamiliar aïllada (clau 5)........................... 9.263 m² 25,32%
Habitatge amb protecció oficial RG i RE (clau HGE)......... 2.142 m²
5,85%
Habitatge amb protecció oficial RG i RE/Habitatge amb protecció oficial
PC (clau HGE/HPC)......................................................... 2.059 m²
5,63%
Espais lliures públics (clau P)...........................................8.600 m²
23,50%
Viari
(clau
39,70%

V)...................................................................14.524m²

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

2.Localització:
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La superfície total del polígon és de 36.588 m².

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Sòls situats al nord-est del nucli urbà de Banyeres, entre l’avinguda d’Àngel
Guimerà, la prolongació del carrer de la Llibertat, la rambla prevista, paral·lela a
l’esmentada avinguda, i vial situat al sud-est del polígon. També inclou la peça
qualificada de “zona verda” situada junt a l’accés a la urbanització Els Boscos.

Total àmbit poligonal...................................................36.588 m² 100,00%
b)Aprofitament urbanístic
-Índex sectorial d’edificabilitat resultant: 0,58 m²st/m²s
-Edificabilitat màxima total: 21.500,00 m²st



Habitatge amb protecció oficial RG i RE.....................................5.000,00 m²st



Habitatge amb protecció oficial PC.............................................3.000,00 m²st



Comercial (mínim)......................................................................1.500,00 m²st

c)Densitat
-La densitat global d’habitatges resultant és de: 60 hab./Ha
-El número total màxim d’habitatges és de 222, distribuïts en els següents règims:


Habitatges lliures (màxim)..........................................................132 habitatges



Habitatges amb protecció oficial RG i RE (mínim)...................... 56 habitatges



Habitatges amb protecció oficial PC (mínim)...............................34 habitatges

d)Cessions
-Sistemes:
Espais lliures públics 8.600 m² (23,50%)
Viari

14.524 m² (39,70%)

-Zones:
Cessió lliure i gratuïta del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del
polígon, exempta de les càrregues d’urbanització.
e)Paràmetres de l’edificació
L'ocupació màxima de l'edificació, el número màxim de plantes i la distància mínima
als fronts de parcel·la seran els que s’indiquen en el plànol d’ordenació O.4a.
6.Condicions de gestió:
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Habitatge lliure...........................................................................12.000,00 m²st
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Distribuïda de la següent forma:

El sistema d’actuació serà preferentment el de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació.
7.Altres condicions:

Cal destacar que, aquesta nova delimitació del PAU-4, manté la vialitat existent de la
UA-B2 , a més d’ampliar-la, pel que la zona que ocuparà el mercat setmanal estarà
qualificat de sistema viari.
El polígon d’actuació urbanística
desenvolupar.

PAU-4 “el Casconar”

està pendent de

“...Art. 77 Sistema viari (clau V)
El POUM estableix les determinacions dels sistemes de comunicació, sens
perjudici del seu ulterior desenvolupament a efectes d’urbanització. En el cas
de Banyeres del Penedès, els sistemes d’infraestructures de comunicació queden
limitats al sistema viari (clau V).
Art. 78 Definició, tipus i categories
1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de
la xarxa viària i exclusivament dedicats a la circulació de persones, vehicles i
àrees d’aparcament de vehicles.
2. S’estableixen els següents tipus de vies:
V1. Xarxa bàsica territorial constituïda per carreteres i autopistes o
vies segregades, subjectes a la seva legislació específica.
V2. Xarxa viària bàsica municipal, formada pels carrers estructurants
assenyalats dins del sòl urbà i urbanitzable i aquells destinats a comunicar les
diferents àrees o nuclis urbans.
V3. Xarxa complementària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà
no principals, del sòl urbanitzable que tenen com a funció donar accés als solars i a
les parcel·les. En el sòl urbanitzable és determinaran mitjançant la redacció del Pla
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- D’acord amb el que preveu l’Art. 122 del Reglament de la Llei d’urbanisme,
el sector haurà de participar, mitjançant reparcel·lació econòmica, en els
costos d’execució de les infraestructures hidràuliques de serveis urbanístics de
caràcter general, necessàries per garantir el seu desenvolupament. A aquests
efectes, el POUM delimita un àmbit d’actuació urbanística comú que comprèn tots
els sectors en sòl urbanitzable i en sòl urbà, així com els polígons d’actuació
urbanística en sòl urbà....”
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-El projecte d’urbanització del sector, haurà de tenir en compte la incidència
que sobre el mateix poden tenir els serveis urbanístics d’altres sectors
de desenvolupament que hagin de transcórrer pel seu intern, tant pel que fa al traçat
com a la capacitat de desguàs dels cabals, en el cas del sistema de clavegueram.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

-La reserva de places d’aparcament s’establirà en planta soterrani.

parcial urbanístic corresponent.
V4. Xarxa de camins, que es constitueixen en 4 categories -que es
desenvolupen a l’Art. 80- que estructura el territori no urbà, comunica nuclis urbans,
masies i altres vies de comunicació, a l’hora que permet l’accés a les diferents
finques rústiques.

6. La col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda, visibles des de la
via pública, estarà sotmesa a les determinacions de la legislació vigent i a la prèvia
llicència municipal. En qualsevol cas, queda prohibit situar publicitat en la xarxa
bàsica territorial i en els camins rurals del municipi de Banyeres del Penedès. Només
s’admet situar indicadors en les cruïlles dels camins, per tal de facilitar la localització
de nuclis, masies, jaciments arqueològics o altres elements del patrimoni cultural i
natural.
Art. 79 Xarxa bàsica territorial
1. Les vies segregades i carreteres fora del sòl urbà, que formen la xarxa
bàsica territorial, hauran de respectar, d’acord amb la legislació sectorial vigent, el
règim de protecció consistent en:
La zona d’afecció, on només s’admetran els usos que siguin
compatibles amb la seguretat vial i les obres d’enjardinament o
viàries.
La línia d’edificació, a la distància prevista per la legislació vigent des de
la calçada, on no s’admetrà cap tipus d’obra nova.
2. En concret, per a la xarxa bàsica territorial s’estableix una servitud de
protecció que determina la línia d’edificació, grafiada als plànols d’ordenació, d’acord
amb el que disposa la legislació de carreteres: Reial Decret 1211/1990, de 28 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports
Terrestres i la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Aquests sòls poden ser
de domini privat amb els usos que estableix el Pla, però ajustant-se sempre a les
limitacions que estableix la legislació de carreteres abans esmentada.
3.En relació als sòls ocupats per l’autopista, els seus àmbits de servitud i
d’influència, serà d’aplicació el que es regula en la següent legislació sectorial:
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5. A la xarxa viària urbana i camins veïnals, caldrà preveure reserva
d’espai suficient, per a la col·locació i la integració dins el paisatge de contenidors o
equivalents.
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4. Les determinacions del Pla, pel que fa a la xarxa viària, es podran
completar mitjançant la redacció dels Plans especials o parcials, segons
correspongui, i podrà ajustar-se el seu traçat mitjançant Plans de millora urbana en
el sòl urbà.
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3. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no
són edificables, ni amb caràcter provisional. En els plànols d’ordenació es grafien
les línies de no edificació, d’acord amb la legislació sectorial de la matèria.

Articles del 16 al 20 de la “Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción,
conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión”.
Articles del 20 al 28 de la “Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras”.

1.Categories: s’estableixen les categories següents:
a)Vies intermunicipals
b)Camins interurbans d’utilització preferent
c)Camins bàsics
d)Camins complementaris
2.Vies
intermunicipals:
l’Arboç-Banyeres-Forn d’Obra.

té

aquesta

categoria

el

camí

3.Camins interurbans d’utilització preferent: tenen aquesta categoria els
camins següents:
-Camí de Casa Roja a Sant Miquel i carretera de El Vendrell.
-Camí de Sant Miquel a l’Arboç.
4.Camins bàsics: tenen aquesta categoria els camins següents:
-Camí de Papiol
-Camí de l’Arboç
-Camí de Banyeres a Casa Roja i Saifores
-Camí de Saifores a Mas Roig i Casa Roja
-Camí de la Casa Murada
-Camí de Casa Roja a l’IDIADA

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

Art. 80 Camins rurals
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Les activitats que es desenvolupin en qualsevol àmbit del terme municipal,
hauran de complir amb el que s’estableix a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, de forma que no afecti el normal
funcionament de les autopistes, especialment amb l’emissió de fums, vapors o
d’altres substàncies volàtils que puguin envair les calçades de les mateixes i reduir la
visibilitat dels conductors.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Articles 25, 42, 55, 84 i 94 del “Reglamento General de Carreteras /RD
1812/1994, de 2 de septiembre)”.

-Camí de Saifores a Santa Oliva
-Camí Vell de Llorenç
-Camí perimetral de l’IDIADA
-Camí de Banyeres a Bellvei

Les edificacions, construccions, murs i tanques d’obra que es pretenguin
executar al llarg dels camins, no podran situar-se a distàncies menors de les
següents:
-Categoria a)......................8 m
-Categoria b)......................8 m
-Categoria c)......................5 m
-Categoria d)......................3 m
Comptat a partir de l’aresta exterior de la calçada.
Si per raons del tipus de construcció o de la qualificació urbanística del sòl
els hi fos aplicable una altre distància, s’adoptarà la major de les mesures
resultants.

7.Tanques diàfanes:
S’entenen com a tanques diàfanes, aquelles tanques formades per elements
diàfans o calats, desmuntables com xarxes de simple torsió, empalitzades, filats,
vegetació, etc., sempre que no superin una alçada màxima de 2 m, i que no
continguin en la seva construcció altres elements d’obra que un sòcol de formigó,
bloc o maó d’un màxim de 30 cm d’alçada.
Aquests tipus de tanques, no podran situar-se a distàncies menors de les
següents:
-Categoria a)......................3 m
-Categoria b)......................3 m
-Categoria c)......................2 m
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6.Edificacions, Construccions, Murs i Tanques d’Obra:
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5.Camins complementaris: tenen aquesta categoria la resta de camins
públics.
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-Camí de la Gornal

-Categoria d)......................1 m
Comptat des de l’aresta de l’esplanació.

8. Modificació de traçats i altres paràmetres:
No es podrà modificar la traça, ni el perfil longitudinal ni el transversal dels
camins sense la corresponent autorització municipal.
9.Règim pels camins interurbans millorats:
Els camins interurbans que, com a conseqüència d’un projecte de millores
i/o adequació, passin a tenir un perfil transversal constant, amb una calçada per a
circulació de vehicles automòbils, igual o superior a 6 m, es regiran en tot, a partir de
la data d’aprovació de l’esmentat projecte, per la legislació vigent de carreteres.
En aquest supòsit, les noves tanques diàfanes que es vulguin instal·lar, no
podran autoritzar-se a distàncies menors de 3 m, comptats des de l’aresta de
l’esplanació, i subsistirà la condició d’indemnitzables per les que es situïn a menys
de 10 m de l’aresta exterior de la calçada.
Art. 81 Trams urbans i travesseres
D’acord amb la Llei 7/1993 de 30 de setembre, de carreteres, té la
consideració de tram urbà, la part de carretera que transcorre per sòl classificat com
a urbà pel planejament urbanístic. Es considera travessera, la part de tram urbà en
qual hi ha edificacions consolidades almenys en dues terceres parts de la seva
longitud i que tingui un entramat de carrers almenys en un costat.
En aquests trams, el règim d’autoritzacions seguirà les disposicions
establertes en l’Art. 37 de la Llei 7/1993.
Art. 82 Desenvolupament
1. Les línies que delimiten la xarxa viària local bàsica i la xarxa viària local
secundària en sòl urbà en els plànols d’ordenació, indiquen la magnitud i
disposició del sòl reservat per a aquesta, així com la secció bàsica més
adequada al carrer. Seguint aquestes indicacions, els Plans Especials o Parcials,
i si és el cas, els Estudis de detall, assenyalaran les alineacions i rasants i
precisaran el disseny de cadascuna de les vies en el que fa referència a la
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Els marges de pedra seca construïts a la manera tradicional, sense altre
material que la pròpia pedra, tindran la mateixa consideració que les tanques
diàfanes, sempre que no ultrapassi l’alçada del terreny colindant al camí.
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Idèntic criteri s’aplicarà per aquells serveis urbanístics particulars que puguin
resultar afectats.
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En tot cas les tanques diàfanes que s’autoritzin amb posterioritat a
l’aprovació inicial d’aquest Pla, no seran indemnitzables en el supòsit de resultar
afectades per obres de condicionament o millora del camí.

distribució de calçades per a vehicles, voreres i passos per a vianants, elements
d’arbrat i superfícies de jardineria, amb la finalitat de millora de la qualitat
ambiental o de protecció de les àrees urbanes, seguint les directrius que figuren
als plànols d’ordenació.

A més, cal que l’enginyer municipal emeti el corresponent informe en quant a les
condicions que ha de complir dita activitat i les mesures a adoptar.

Condicions que ha de complir l’activitat de venda no sedentària
Vist l’informe tècnic de l’Enginyer municipal en relació a la modificació de forma de
gestió del servei de mercats, referent a les condicions que ha de complir l’activitat de
venda no sedentària al municipi de Banyeres del Penedès. Vistos els antecedents, el
tècnic subscriu:
Que resulta d’aplicació a la venda no sedentària(venda ambulant) les disposicions
contingudes a l’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en
mercats de marxants del municipi de Banyeres del Penedès aprovada pel ple
municipal de 22 de setembre de 2016.
Es tot el que cal informar al respecte pel moment, no obstant el consistori amb el seu
millor criteri acordarà el que consideri oportú
Petició per instal·lar una parada de mercat privat.
La sol·licitud que caldrà presentar a l’Ajuntament per tal de poder optar a una parada
al mercat dels dimecres i al mercat del diumenge i que es podrà demanar a les
oficines de l’Ajuntament, contindrà la següent informació:

SOL·LICITUD DE PARADA AL MERCAT SETMANAL DEL

Dimecres
Diumenge
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Segons l’article 53.6. de la Llei d’Urbanisme els terrenys destinats a sistemes
urbanístics ja adquirits per l’Administració pública poden ésser utilitzats de manera
temporal i esporàdica per a instal·lar-hi mercats ambulants o per desenvolupar-hi
activitats de lleure, esportives, recreatives, culturals, aparcaments públics i similars.
L’autorització d’aquest usos per l’administració titular del domini públic no comporta
l’incompliment de l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats determinades pel
planejament urbanístic.
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Segons l’article 53.1. de la Llei d’Urbanisme en els terrenys compresos en polígons
d’actuació urbanística, es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que
no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorial o pel planejament
territorial o urbanístic, mentre que no s’hagi iniciat el procediment de reparcel·lació,
d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació
urbanística que els afecta.
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2.En la regulació del sòl no urbanitzable es preveuen el règim i mesures
urbanístiques en relació amb les vies rurals....”

Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF

Adreça a efectes de notificacions

Núm. Bloc

Codi postal i població

Província

Núm de compte per efectuar el cobrament de
taxes (20 dígits)

Correu electrònic
Titular

La verificació d'estar al corrent del pagament de la taxa, es realitzarà mostrant
l'extracte bancari de la transferència.
Exposo:
Que estic interessat en l’ocupació de via pública amb un parada al mercat setmanal
del diumenge dedicada a la venda de :
Alimentació
Plantes
Roba
Altres
Metres Lineals :
Documentació que s’adjunta:
( S’ha de complir amb lo indicat a l’Art. 5 de l’Ordenança del mercat)
Fotocopia del DNI o titular de l’activitat.
Justificant d’estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i
justificar d’estar al corrent de pagament.
Declaració responsable mercat setmanal de venda no sedentària.
Assegurança de responsabilitat civil vigent.
Altres:
Sol·licito: La autorització per ocupar la via pública amb una parada al mercat
setmanal
Banyeres del Penedès ..... de ................................. de 20......

Expedient 476/2017. Aprovació de factures
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 476/2017
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Telèfon mòbil

Porta

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Telèfon fix

Escala Pis

Raó Social
Meditoil, S.L
Gas Natural Servicios,
SDG

Import
134,67 €

FACT-2017-267

Auloce, S.A.U

218,11 €

FACT-2017-313

Estudi GRV arquitectes

2.600,00 €

FACT-2017-347

Josep Bargalló Valls

170,00 €

FACT-2017-214

FACT-2017-349
FACT-2017-351

2.430,60 €

Paral·lel 40 - Planeta
151,25 €
med, S.L
Eco BP, S.A
13.672,62 €
Consell de Col·legis
197,51 €
Veterinaris de Catalunya

Descripció
300 l de gasoil per Camp Futbol
Consum gas natural 1-01-17 a 22-01-17
Escola Publica
Serveis tecnologia gestiona: emmagatzematge
i custodia
Honoraris projecte reparcel·lació els boscos
Xerrada "el nazi de Torredembarra" al centre
cívic dia 3-3-17
Exposició pel dia de la dona

FACT-2017-360

Jordi Rovira Prat

127,50 €

FACT-2017-363
FACT-2017-382
FACT-2017-386
FACT-2017-389

255,00 €
539,03 €
54,45 €
1.894,86 €
1.484,07 €

Material informàtica per la biblioteca

FACT-2017-391
FACT-2017-394
FACT-2017-395
FACT-2017-398
FACT-2017-399

Rosa Vendrell Miret
Cànon Penedès, S.A
Tif97 publicitat, SLU
Imch Led, S.L
Ares soluciones de
identificacion
Fornell Consultors
Quiprocalt
Cànon Penedès, S.A
Hidro Tarraco, S.A
Cespa, S.A

Servei recollida residus mes febrer
Quota consell col·legis veterinaris de
Catalunya any 2017
Conferencia documental Joana biarnès pel dia
de la dona
Xerrada pel dia de la dona
Ampliació garantia maquina IRC3038I
Targeta visita Rafa Rodríguez
Subministrament i instal·lació lluminàries

520,30 €
1.139,06 €
192,97 €
10,60 €
517,64 €

FACT-2017-400

Cespa, S.A

666,60 €

FACT-2017-401

Cespa, S.A

1.240,80 €

Quota gestoria mes de març
Hipoclorit per dipòsit
Placa per impressora IRC3080I
Material manteniment brigada
Destoconat arbres i retirada restes vegetals
Servei retirada i transport terra de la rambla al
parc del priorat
Servei retroexcavadora i martell percutor, i
servei de tala i destoconament

FACT-2017-359

FACT-2017-390

FACT-2017-402
FACT-2017-404
FACT-2017-405
FACT-2017-406
FACT-2017-407
FACT-2017-408
FACT-2017-409

Fleca Degustació
l'Avinguda
Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya
Manantial Sant Hilari
Josep Anton Jane
Raventós
Josep Anton Jane
Raventós
SyG, S.A
Productos pinturas

50,80 €

Coques setmana de la dona

90,94 €

Anunci bases convocatòria concurs oposició
per funcionaritzacio personal
Aigua per Ajuntament

30,49 €

Reparar comptador aigua carrer pau casals 16

177,33 €

Reparar comesa aigua carrer jazmin 4

1.290,14 €
523,94 €

Material rehabilitació biblioteca
Material brigada mes de març

210,00 €

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

Nº Factura
FACT-2017-167
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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:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Tarragona 2000

FACT-2017-414
FACT-2017-415
FACT-2017-416
FACT-2017-418

Serralleria de la parte,
S.L
Serralleria de la parte,
S.L
Josepa Jane Figueres
Melanie Goodrige
Senen Escoda Sanahuja
Dolores Lopez Pizarro

FACT-2017-419

Juan Jose Parejo Seguro 48,00 €

FACT-2017-412
FACT-2017-413

339,62 €
365,17 €

Reparació portes escola

201,38 €
160,92 €
150,00 €
118,13 €

Pollastre i patates per banc aliments
Oli, ous i llet per banc aliments
Logo per la pàgina web de l'escola bressol
Curs gimnasia mes març
4 truites de patates per sopar col·laboradors
Festa de Reis

FACT-2017-421
FACT-2017-422
FACT-2017-423
FACT-2017-424

Telefònica moviles
España, S.A.U
Externalia Object, S.L
Montserrat Coll Casas
Melanie Mata Goodridge
Carlos Paz Garrido

FACT-2017-425

Cespa, S.A

475,20 €

FACT-2017-426
FACT-2017-427
FACT-2017-428
FACT-2017-432

Cespa, S.A
Cespa, S.A
Cespa, S.A
Roso Borrell Montserrat

257,58 €
6.675,00 €
3.900,62 €
40,00 €

FACT-2017-420

Electricitat 20-02-17 a 22-03-17 aigua dipòsit
nou 480825510
Reparar porta barracó camp de futbol per
robatori

-99,16 €

Abonament trucades incloses dintre de tarifa

9.821,03 €
192,39 €
96,15 €
144,50 €

Servei neteja locals municipals mes març
Distribució agenda mes abril
Aliments per esmorzar Festa Tres Tombs
Servei podòleg mes març
Servei recollida contenidors mercat setmanal
març
Subministre i transport residus construcció
Servei neteja viaria mes març
Servei manteniment jardins i arbrat mes març
Diaris i revistes llar d'avis mes març

Consta a l’expedient les factures, que tot seguit s’esmenen amb els corresponents
advertiments sobre el procediment previ preceptiu del Real Decreto Legislativo 3/2011 de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, i així mateix l’article 213 i següents de la Llei d’hisendes Locals amb la
ferma intenció de posterior regularització:
FACT-2017-382, FACT-2017-395, FACT-2017-398, FACT-2017-406, FACT-2017-407,
FACT-2017-408, FACT-2017-409, FACT-2017-421, FACT-2017-422, FACT-2017-424,
FACT-2017-432
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 54.036,21 €.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

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):
Expedient 480/2017. Contracte Menor de Subministrament 4 monitors i 2
ordinadors per a l'Ajuntament
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT DE 4 MONITORS I 2 ORDINADORS PER L’AJUNTAMENT DE
BANYERES. 480/2017

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

558,40 €
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Endesa Energia, S.A

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

FACT-2017-411

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
Banyeres, a 4 d’abril de 2017

Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 5 d’abril de 2017, que es transcriu
seguidament:

Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 480/2017
Assumpte: servei de subministrament d’equipament de 4 monitors i 2
ordinadors
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 5 d’abril 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 subministrament d’equipament de
4 monitors i 2 ordinadors.

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

Rafa Rodríguez Rivas
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Per tot això, i vista la necessitat urgent de disposar d’aquest material informàtic, s’ha
realitzat la comanda a l’empresa Telefònica, segons oferta presentada amb registre
d’entrada número 1264 del 31 de març de 2017.
El cost total del material informàtic ascendeix a 2.460,59 euros, IVA no inclòs.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 5 d’abril de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de subministrament de 4
monitors i 2 ordinadors per l’Ajuntament de Banyeres, a l’empresa Telefónica Soluciones
de Madrid, per un preu total de 2.460,59 euros i 516,72 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de Telefónica Soluciones., relativa a no estar incurs en
prohibicions 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 4 d’abril de 2017, que es transcriu
seguidament:
Assumpte: MATERIAL INFORMÀTIC.
INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
Vista la necessitat que actualment té l’Ajuntament d’adquirir dos ordinadors tipus torre i
quatre pantalles, ja que actualment estem obligats a realitzar qualsevol gestió de manera
digital amb certificació digital i degut a que actualment tenim una flota d’ordinadors amb
unes condicions tècniques limitades per a realitzar aquest tipus de gestions, s’ha
demanat ofertes del material informàtic indicat.
Un cop estudiades les ofertes tècniques, els Serveis Tècnics creiem que la millor oferta
que s’adapta tècnicament a les necessitats i a l’ús previst es la següent:

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

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 2.460,59 euros i 516,72
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 4 d’abril 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.

Codi Validació: 3WK557S6E9XYN45AW7YMED3NG | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 51

2. FONAMENTS DE DRET

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 5 d’abril de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per la necessitat del servei de subministrament d’equipament de 4
monitors i 2 ordinadors, 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 Telefónica Soluciones y Comunicacions, ascendeix a la quantitat de
2.460,59 euros i 516,72 euros d’IVA.

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 de la necessitat del servei de subministrament d’equipament de
4 monitors i 2 ordinadors es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un
import de 2.460,59 euros i 516,72 euros d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 9200 636.00 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de 2.460,59 euros i 516,72 euros d’IVA euros per
a contracta les necessitats del servei de subministrament d’equipaments, 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 2.460,59 euros i
516,72 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 subministrament d’equipaments, de 4 monitors i 2
ordinadors 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.

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

b)
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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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'APROVAR, SI S’ESCAU, REALITZAR UNA DONACIÓ DE 100€ A LA
ONG “CC ONG Ayuda al Desarrollo” COM A COMPENSACIÓ PER LES DESPESES DE
MATERIAL I DESPLAÇAMENTS QUE ASUMEIX PER DUR A TERME UN TALLER
INFANTIL EL DIA 11 D’ABRIL DEL 2017
Atès que es preveuen una sèrie de tallers infantils al Centre Cívic Ernest Lluch pels dies
de Setmana Santa que els nens i nenes no tenen col·legi i així omplir de contingut
l’equipament cultural.
Atès l’entrada amb número 1304 de data 4 d’abril del 2017 amb la proposta d’ Òscar
Navarro Mata com a col·laborador de l’ONG “CC ONG Ayuda al Desarrollo”, de realitzar
l’actuació Taller de somnis per fer realitat.
Atès la memòria justificativa i comunicativa conjunta de les àrees de festes i benestar
social per organitzar un taller infantil, Taller de somnis per fer realitat, que es transcriu
seguidament:
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I COMUNICATIVA CONJUNTA DE LES ÀREES DE FESTES
I BENESTAR SOCIAL PER ORGANITZAR UN TALLER INFANTIL:
ACTUACIÓ PALLASO ANSKARI, TALLER DE SOMNIS PER FER REALITAT
Nom del responsable de l’activitat: CC ONG Ayuda al Desarrollo
NIF: G-62669130
Domicili a efectes de notificació: C/ Sant Antoni, 45, 08770 Sant Sadurní d'Anoia
Compte Corrent per donacions: La Caixa, ES75 2100 0078 31 0200 415499
Activitat: Taller de somnis per fer realitat
Nom del col·laborador que realitza l’activitat: Òscar Navarro Mata
Dia i horari de l’activitat: dimarts 11 d’abril, de 11h a 12:30h
Les sota signants, com a regidores d’aquesta Corporació, sol·liciten fer ús de la
Biblioteca Municipal per dur a terme un taller infantil pels dies de Setmana. Aquest taller
té una doble finalitat: per una banda, es tracta de organitzar una activitat pels nens i
nenes que amb motiu de la Setmana Santa tenen vacances escolars i, per altra, es tracta
de col·laborar amb una ONG de cooperació internacional.
L'activitat que es proposa fer és el "Taller de Somnis per fer realitat".
Es tracta d'un taller organitzat pel pallasso Òscar Navarro Mata "Anskari", el qual
realitzarà l'activitat sense ànim de lucre. Òscar Navarro és un col·laborador actiu de
l’ONG que realitza actuacions d’aquest tipus en benefici de la seva organització. Aquesta
organització treballa per a la cooperació amb el desenvolupament social, econòmic i

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

Favorable
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Expedient 486/2017. Aprovar una donació a la ONG CC ONG Ayuda al
Desarrollo per compensar les despeses de dur a terme al municipi una activitat
infantil

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Govern Local, per unanimitat pren l’adopció del següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de subministrament de 4 monitors i 2
ordinadors per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, a l’empresa Telefónica Soluciones
per un preu total de 2.460,59 euros i 516,72 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 9200 636.00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

La Sra. Anna Jané, regidora de festes, i la Sra. Ida Berdusan Farré, regidora de benestar
social, totes dues d’aquesta Corporació, consideren que l’activitat proposada és d’interès
general, utilitat pública i fomenta la cohesió social així com la participació ciutadana. Per
altra banda, es valora positivament col·laborar amb una ONG que té com a objectiu
principal oferir ajuda als països en vies de desenvolupament en àrees com l’educació, la
sanitat, les infraestructures o la cultura, entre d’altres, promovent el progrés econòmic i
social i millorant les seves condicions de vida. “
Atès que existeix crèdit pressupostari en la partida 2312 480.01 adequat i suficient en el
pressupost de l’exercici corrent.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar organitzar l’activitat Taller dels somnis per fer realitat el proper dimarts
11 d’abril de 2017 a la Biblioteca Municipal.
SEGON.- Aprovar realitzar una donació de 100 euros, a favor de l’ONG “CC ONG Ayuda
al Desarrollo”,
TERCER.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament a càrrec de la partida
pressupostària 2312 480.01 del vigent pressupost.
QUART.- Notificar el present acord a l’ONG “CC ONG Ayuda al Desarrollo”.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Codi Validació: 3WK557S6E9XYN45AW7YMED3NG | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 51

• Oferir als nens i nenes un espai de trobada i joc.
• Promoure la participació.
• Omplir de contingut l'equipament cultural.
• Impulsar la creativitat dels participants.
• Sensibilitzar i conscienciar als infants sobre temes delicats com les guerres, la pobresa,
la família, l'educació, la mort, l'amistat...
• Transmetre el valor de les coses que realment s'ho mereixen.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

humanitari de les zones més pobres del món.
L’activitat que s’ofereix “Taller de somnis per fer realitat” és un kit pedagògic dirigit
especialment a nens, que té l’objectiu de compartir l’experiència personal del seu creador
al llarg de més de 12 anys voltant pel món recollint somnis i somriures de molts nens i
nenes que viuen situacions de risc. El taller està dirigit a tota la família i en especial per
als nens i nenes del municipi de 3 a 12 anys.
L’activitat es realitza sense ànim de lucre però l’organitzador té unes despeses de
quilometratge i materials per poder realitzar-la correctament.
Per aquest motiu, les regidories de festes i benestar social proposen, conjuntament,
compensar a la ONG per les despeses de material i desplaçaments que assumeix l’ONG
CC ONG Ayuda al Desarrollo per dur a terme aquesta activitat al nostre municipi.
La proposta de donació a l’ONG és de 100€.
Els objectius que pretenem aconseguir són:

Número de
data
Decret

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número : 2017-0012 Data : 21/04/2017

2017-0038

Convocatòria de la Junta de Govern Local en
JGL/2017/11
sessió ordinària de data 30 de març de 2017.
Convocatòria del Ple en sessió extraordinària
30/03/2017
PLN/2017/3
de data 4 d’abril de 2017
Resolució de l’expedient de baixes per
inscripció indeguda al padró d’habitants per
31/03/2017
82/2016
incompliment dels requisits de l’art. 54 del
Reglament de població i demarcació territorial.
29/03/2017
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2017-0037

Expedient

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2017-0036

Assumpte

