
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/4 La junta de govern local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 9 de febrer de 2017

Durada Des de les 18:15 fins a les 20:10 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: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 2 de febrer de 2017.

 

Expedient O/14/052. Devolucio de fiances de gestió de residus

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA
 
EXPEDIENT:                                  O / 14 / 052
ASSUMPTE:                                  Proposta d'acord
SOL·LICITANT:                              Sra. DNI .... 790-F
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:        Devolució de fiances de gestió de residus 
EMPLAÇAMENT:                             Verge del Priorat, 42  1 B
REFERÈNCIA CADASTRAL:                1207506CF8710G0009MF
 
En data 29 de maig de 2014, la Sra. DNI .... 790-F va presentar sol·licitud de llicència d’obres  
en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 19 de juny de 2014, la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la concessió 
de la llicència sol·licitada condicionada a l’aportació d’una fiança per import de 150 euros que 
garanteixi la correcta gestió dels residus de construcció.
En  data  3  de  juliol  de  2014,  la  interessada  va  fer  efectiu,  mitjançant  ingrés  al  compte 
municipal, del import de la llicència juntament amb l’import de la fiança.
En data 12 de desembre de 2016, la Sra. DNI .... 790-F, sol·licita la devolució de les fiances.  
Acompanya la seva petició amb un certificat de dipòsit emès per la empresa autoritzada per 
la gestió de residus.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, 
que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual 
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran 
al que estableix la legislació de règim local.
Atesa la delegació de competències per part de l’Alcaldia en favor de la Junta de Govern 
Local, segons consta al cartipàs municipal de data 22 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 179/1995, 
de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Realitzar la devolució de l’import de la fiança de 150 euros al número de compte 
indicat per la Sra. DNI ........790-F en l’escrit de sol·licitud.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats. 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.

 

Expediente 183/2016. OBRES MAJORS (O/16/094)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Proposta d’Alcadia
Expedient: O / 16 / 094 – G 183/2016
ASSUMPTE:  Devolució de fiances per la construcció d’una piscina
 

 



 

DNI ......... 979-R, va sol.licitar en data 26 de setembre de 2016, llicència d’obres per a la 
construcció d’una piscina d’us particular a la finca situada al  Carrer Margarides, 15 de la 
urbanització El Priorat de Banyeres acompanyada de la corresponent documentació tècnica . 
El tècnic municipal en data 18 d’octubre de 2016, va emetre informe favorable i la Junta de 
Govern  Local  va  aprovar,  en  data  1  de desembre de 2016,  la  concessió  de la  llicència 
d’obres.
DNI  .....  979-R,   en data  25 de gener  de  2017,  ha  sol·licitat  la  devolució  de les  fiances 
dipositades  per  garantir  els  danys  i  el  dipòsit  de residus  de les  obres  emparades  en  la 
llicència  O/16/094  i  acompanya  la  corresponent  certificació  de  la  gestora  de  residus. 
L’Ajuntament ha verificat que no s’han produït danys a la via pública.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, 
que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual 
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran 
al que estableix la legislació de règim local.

Atès  que  la  competència  per  l’atorgament  de les  llicències  està  delegada a  la  Junta  de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 179/1995, 
de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 788,00 euros per garantir la correcta gestió 
dels residus de construcció i la fiança de 312,06 euros per garantir els possibles danys a la  
via pública, en les obres de construcció d’una piscina d’ús particular, al número de compte 
aportat pel sol·licitant.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
TERCER.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se celebri 
 

 

Expediente 186/2016. OBRES MENORS (O/16/097)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Proposta d'acord
Expedient: G 186/2016 – O/16/097
Assumpte: Renovació d’instal·lació telefònica al carrer
  
 
En data 29 de setembre de 2016, Telefónica de España, S.A.U. va presentar sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 29 de setembre de 2016,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 30 de gener de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 2 de febrer de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, 
que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual 
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran 
al que estableix la legislació de règim local.
Atès  que  la  competència  per  l’atorgament  de les  llicències  està  delegada a  la  Junta  de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.

 



 

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 179/1995, 
de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada i 
que fa referència a l’ identificació següent:
EXPEDIENT 
 

 Identificació  de  les  obres:     Obra  menor  d’acord  amb  l’art.  12.4  i  l’art.  34  del 
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 

 Descripció de les obres:        Instal·lació d’armari de sub-repartició de línies. 

 Emplaçament de les obres:    Façana del carrer Pau Casals. 

 Referència Cadastral:           Sistema viari 

 Promotor:                          Telefónica de España, S.A.U, 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix. 

 Suspensió de Llicències:       No 

 Afectació del domini públic:   Sí 

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

perjudici a tercers.
-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels residus 

de construcció.
TERCER.- El termini  per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les pròrrogues 
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n 
demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha 
d'acordar  l'arxivament de les actuacions, d'ofici  o a instància de terceres persones i  amb 
l'audiència prèvia de la persona titular.
QUART.- En  aplicació  del  conveni  signat  entre  Telefónica  de  España  i  l’Ajuntament  de 
Banyeres del Penedès, no procedeix practicar liquidació tributaria alguna.
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i 
sense perjudici de tercers.
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

 

Expedient 427/2016. SOL·LICITA TRACTAMENT DE FUITA

Favorable Tipus de 

 



 

votació: 
Unanimitat/Ass
entiment

427/2016 G Sol·licitant:DNI: .....980T

 Data Sol·licitud:30/11/2016

 Registre entrada: E/16/4306

 

Assumpte:La instància correponent diu literalment: "El passat 

mes d’octubre em van trucar de l’ajuntament per 

avisar  que tenia una fuita d’aigua al  domicili  per 

que el comptador de l’aigua no parava de córrer. 

Ells mateixos van tancar la clau de pas del  meu 

domicili. 

Vam trucar a l’assegurança de la llar i van venir a 

reparar  la  cisterna del  lavabo que es  va  quedar 

encallada."

S’adjunta fulla de treball de la reparació. 

Per la qual cosa, es sol·licita un tractament de fuita 

en el rebut d’aigua del tercer trimestre de 2016. 

Vist l’informe de manteniment de data 18 de gener 

de 2017, E-17-0200 “s’ha anat a verificar l’averia i 

he comprovat  que el  comptador,  amb la  clau de 

pas oberta,  està del tot parat.”  

 

 

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

 

 

Primer.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut 

d’aigua del tercer trimestre de 2016 a nom de la sol·licitant i 

amb número fix: 000465, per fuita en el domicili, i en generin 

un de nou amb tractament de fuita. 

 Segon.- Notificar el present acord a la sol·licitant i a Base

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

celebri.

 

Expedient 438/2016. Entrega de diners i segell Associació de veins de Sant 
Miquel

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PROPOSTA D’ALCALDIA
APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  ENTREGA  DE  LA  DOCUMENTACIÓ  I  FONS 
PROCEDENTS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT MIQUEL A L’ALCALDESSA DE 
BARRI DE SANT MIQUEL LA SRA. JENNIFER BATET NAVARRO- Exp. 438/2016
 
En data 13 d’octubre de 2016, la Sra. Noelia Segura Espigares presenta la renúncia com 
alcaldessa de Barri de Sant Miquel, per decret d’alcaldia 2016-0011 de data 20 d’octubre 
de 2016, s’accepta la renúncia de la Sra. Noelia Segura Espigares.
En data 15 de desembre de 2016, amb registre d’entrada 4528, la Sra. Noelia Segura 
Espigares, fa entrega a la corporació, la documentació i els fons amb un import de 
622,45€ procedents de l’Associació de Sant Miquel, per tal que l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès faci entrega a la nova alcaldessa de barri de Sant Miquel.
Per decret d’alcaldia 2017-0006, de data 23 de gener de 2017, es nomena com 
alcaldessa de barri de Sant Miquel a la Sra. Jennifer Batet Navarro.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Entregar a l’alcaldessa de Barri de Sant Miquel la Sra. Jennifer Batet Navarro, 
la documentació i els fons procedents de l’Associació de veïns de Sant Miquel, que a 
continuació es relaciona:

-        Carpeta de factures i balanç anual
-        Caixa amb clau amb els fons líquids de 622,45€ 
-        Segell

SEGON.- Notificar el present acord a la Sra. Noelia Segura Espigares, per tal d’estar 
assabentada de l’entrega de la documentació i els fons procedents de l’Associació de 
veïns de Sant Miquel
TERCER.- Notificar el present acord a l’alcaldessa de barri la Sra. Jennifer Batet Navarro 
per tal que es personi a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per fer entrega de la 
documentació i els fons procedents de l’Associació de veïns de Sant Miquel.
UART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

 

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

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

463/2016 G Sol·licitant:DNI: .....719S

 Data Sol·licitud:19/12/2016

 Registre entrada: E/16/4579

 Assumpte:Comunica que ha tingut una fuita a una canonada 

del lavabo del primer pis i que aquesta ja ha estat 

reparada. 

Adjunta documentació de la reparació de la fuita de 

l’Assegurança de la llar. 

Per la qual cosa, sol·licita un tractament de fuita en 

el rebut del tercer trimestre de 2016. 

 



 

Vist l’informe de manteniment de data 18 de gener 

de 2017, E-17-0199 “s’ha anat a verificar que 

l’averia que hi havia en aquest domicili estigués 

resolta i s’ha pogut comprovar que si ho està. el 

comptador marca una lectura de 1937 i el consum 

és correcte i el comptador no roda amb tot tancat”.  

 

 

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

 

 

Primer.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut 

d’aigua del tercer trimestre de 2016 a nom de la sol·licitant i 

amb número fix: 020800003266, per fuita en el domicili, i en 

generin un de nou amb tractament de fuita. 

 Segon.- Notificar el present acord a la sol·licitant i a Base

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

celebri.

 

Expedient 8/2017. Sol·licitud millora conservació viària

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

8/2017 Sol·licitant: DNI núm. ..... 262-J

 Data de Sol·licitud:22/12/2016

 Registre entrada: E/16/4618

 

Assumpte:Sol·licita  un  mirall  al  carrer  Tomoví  que  faciliti  la 
visibilitat  dels vehicles, ja que al  ser  un carrer  de 
doble sentit hi ha perill de col·lisió. Suggereix que el 
carrer sigui d’un únic sentit de circulació.

 
Atès que l’Estatut  d’Autonomia de Catalunya en el  Capítol  VI,  article 84 
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 

PRIMER Informar que des de Serveis Tècnics es farà un estudi vial de la 
zona i si es considera necessari es realitzaran les modificacions 
o millores necessàries de la senyalització vial de la zona, tant la 
vertical  com l’horitzontal,  per tal  d’evitar possibles accidents i 
així millorar la seguretat dels vianants i la dels vehicles.

 SEGON Notificar aquest acord a la sol·licitant. 

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

celebri.

 

Expedient 79/2017. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS PER 

 



 

INGRESSOS MINIMS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVAR  REQUERIMENT  DE  LA  DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓ SOCIOECÒNOMICA PER CONTINUAR GAUDINT 
DE LA BONIFICACIÓ EN TAXES.-
 
ANTECEDENTS:
Vist que el dia 21 de gener de 2013 i amb registre d’entrada número 219, va sol·licitar 
una bonificació en les taxes de brossa i aigua degut a la seva situació familiar.
Vist l’informe de la treballadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 1 
d’abril de 2014, al qual consta que compleix els requisits, però que aquesta situació pot 
variar per augment dels ingressos econòmics familiars, motiu pel qual s’hauria de revisar 
anualment la seva situació. 
Vist que en data 16 de febrer de 2015 el sol·licitant  va rebre una notificació on se li  
requeria la documentació justificativa de la seva situació socioeconòmica actual, i no es 
va rebre resposta.
Vist que en data 20 de juliol de 2015, consta acusa de rebuda de la notificació, on se li  
tornava a requerir la documentació justificativa de la seva situació socioeconòmica actual 
i no es va rebre resposta, per part seva, amb la documentació sol·licitada. 
Vist que en data 5 d’abril de 2016, consta acusa de rebuda de la notificació on se li  
tornava a requerir la documentació justificativa de la seva situació socioeconòmica actual 
i no es va rebre resposta, per part seva.
 
FONAMENTS DE DRET: 
Vist  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  i  les 
Administracions Públiques, que té per objecte regular els requisits de validesa i eficàcia 
dels actes administratius, el procediment administratiu comú de totes les Administracions 
Públiques,  incloent  el  sancionador  i  el  de  reclamació  de  responsabilitat  de  les 
administracions públiques, així com els principis als quals s’ha d’ajustar l’exercici de la 
iniciativa legislativa i la potestat reglamentària. 
Vist l’article 69. 4. “Declaració responsable i comunicació.4. La inexactitud, falsedat  o 
omissió,  de caràcter essencial,  de qualsevol  dada o informació que s’incorpori  a una 
declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant l’Administració 
competent de la declaració responsable, la documentació que, si s’escau, sigui requerida 
per  acreditar  el  compliment  del  que  s’ha  declarat,  o  la  comunicació,  determina  la 
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en 
què es tingui constància d’aquests fets.”

Vist  l’article  73.  “Compliment  de  tràmits.  1.  Els  tràmits  que  hagin  d’executar  els 
interessats  s’han  de  realitzar  en  el  termini  de  deu  dies  a  partir  de  l’endemà de  la 
notificació de l’acte corresponent, excepte en el cas en què la norma corresponent fixi un 
termini diferent.”

Vist  l’article  95.  “Requisits  i  efectes.  1.  En  els  procediments  iniciats  a  sol·licitud  de 
l’interessat,  quan  se’n  produeixi  la  paralització  per  causa  imputable  a  l’interessat,  

 



 

l’Administració  l’ha  d’advertir  que,  un  cop  transcorreguts  tres  mesos,  es  produeix  la 
caducitat del procediment. Si, un cop consumit aquest termini, el particular requerit no ha 
exercit les activitats necessàries per reprendre la tramitació, l’Administració ha d’acordar 
l’arxivament de les actuacions, i ho ha de notificar a l’interessat. Contra la resolució que 
declari la caducitat són procedents els recursos pertinents.”
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-  Requerir  al  sol·licitant  que  per  tal  de  complir  amb  la  temporalitat  de  la 
bonificació del rebut d’aigua i brossa i realitzar la revisió de la seva situació cal que aporti 
a l’Ajuntament de Banyeres, en el termini de 10 dies, la documentació justificativa de la  
seva situació socioeconòmics següent: 

a)    Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del sol·licitant.
b)    Certificat de Convivència. 
c)    Declaració responsable de no tenir més d’un immoble en règim de propietat o 

copropietat  per  part  de  la  totalitat  dels  membres  de  la  unitat  de  convivència 
(annex 1) 

d)    Fotocòpia de la Declaració de Renta de les Persones Físiques de l'últim exercici 
disponible, o certificat d’imputacions de rendes en cas que no estigui obligat a 
presentar declaració. 

e)    En el cas de ser pensionista, certificat de la pensió que es percep de l'INSS.
f)     En el cas de ser persona en situació d'atur, certificat de l'INEM de la prestació 

que s'està percebent,  si  és el  cas,  o bé certificat  negatiu  d'ingressos sinó es 
percep cap prestació.

g)    Revisions: Declaració responsable –annex 2- en cas de sol·licituds presentades 
l’any anterior en què no hi hagin modificacions d’ingressos, de propietats i/o del 
nucli de convivència.

h)    Els últims tres rebuts d’hipoteca o lloguer. 
SEGON.- Comunicar que un cop transcorregut el termini legal establert de tres mesos 
sense aportar la documentació requerida, s’acordarà declarar la caducitat de l’expedient, 
és a dir, l’arxiu de l’expedient. 
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
 

 

Expedient 89/2017. Model d'instància-general

Desfavorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

89/2017 Sol·licitant: DNI núm. ..... 562-J

 Data de Sol·licitud: 13/01/2017

 Registre entrada: E/17/117

 
Assumpte:Sol·licita  rebre  qualsevol  escrit  que  li  trameti 

l’Ajuntament  en  castellà  i  català,  igual  que  es  fa 
quan s’envia propaganda. 

 Atès el 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, en el seu article 5 regula:
“... 
5.1 El català és la llengua pròpia de l’Administració local de Catalunya i, per  

 



 

tant, ha d’ésser la llengua d’ús normal i general en les seves activitats.
5.2 Tots els ciutadans i  ciutadanes tenen dret a escollir  la llengua oficial  
amb  què  es  relacionen  amb  els  ens  locals,  i  aquests  tenen  el  deure  
correlatiu d’atendre’ls en la llengua escollida, en els termes establerts per la  
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística...”
Atès la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el seu article 9  
regula que les administracions locals, entre altres corporacions públiques, 
han d’emprar normalment el català com a llengua de les seves actuacions:
“... També l’han d’emprar (el català) normalment en les comunicacions i les  
notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit  
lingüístic  català,  sens  perjudici  del  dret  dels  ciutadans  i  ciutadanes  a  
rebre-les en castellà, si ho demanen.
Atès que l’Estatut  d’Autonomia de Catalunya en el  Capítol  VI,  article  84 
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 

PRIMER Desestimar  allò  sol·licitat  ja  que  per  economia  processal  el 
sol·licitant haurà d’escollir una de les dues llengües oficials per 
rebre la correspondència enviada des de l’Ajuntament, tenint en 
compte que no és el mateix la sol·licitud d’un particular que la 
difusió d’informació per al seu interès general on l’Ajuntament, 
sí publica la nota informativa en totes dues llengües oficials. 

 SEGON Notificar aquest acord al sol·licitant. 

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

celebri.

 

Expedient 93/2017. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS PER 
INGRESSOS MINIMS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVAR  REQUERIMENT  DE  LA  DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA PER CONTINUAR GAUDINT 
DE LA BONIFICACIÓ EN TAXES.- 93/2017
 
ANTECEDENTS:
Vist que el dia 22 d’abril de 2013 i amb registre d’entrada número 1236, va sol·licitar una 
bonificació en les taxes de brossa i aigua degut a la seva situació familiar.
Vist l’informe de la treballadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 11 
de  novembre  de  2014,  al  qual  consta que compleix  els  requisits,  però  que aquesta 
situació  pot  variar  per  augment  dels  ingressos  econòmics  familiars,  motiu  pel  qual 
s’hauria de revisar anualment la seva situació. 
Vist que en data 5 d’abril de 2016 la sol·licitant va rebre una notificació on se li requeria la 
documentació justificativa de la seva situació socioeconòmica actual, i  no es va rebre 
resposta.
 
FONAMENTS DE DRET: 
Vist  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  i  les 
Administracions Públiques, que té per objecte regular els requisits de validesa i eficàcia 

 



 

dels actes administratius, el procediment administratiu comú de totes les Administracions 
Públiques,  incloent  el  sancionador  i  el  de  reclamació  de  responsabilitat  de  les 
administracions públiques, així com els principis als quals s’ha d’ajustar l’exercici de la 
iniciativa legislativa i la potestat reglamentària. 
Vist l’article 69. 4. “Declaració responsable i comunicació.4. La inexactitud, falsedat  o 
omissió,  de caràcter essencial,  de qualsevol  dada o informació que s’incorpori  a una 
declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant l’Administració 
competent de la declaració responsable, la documentació que, si s’escau, sigui requerida 
per  acreditar  el  compliment  del  que  s’ha  declarat,  o  la  comunicació,  determina  la 
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en 
què es tingui constància d’aquests fets.”

Vist  l’article  73.  “Compliment  de  tràmits.  1.  Els  tràmits  que  hagin  d’executar  els 
interessats  s’han  de  realitzar  en  el  termini  de  deu  dies  a  partir  de  l’endemà de  la 
notificació de l’acte corresponent, excepte en el cas en què la norma corresponent fixi un 
termini diferent.”

Vist  l’article  95.  “Requisits  i  efectes.  1.  En  els  procediments  iniciats  a  sol·licitud  de 
l’interessat,  quan  se’n  produeixi  la  paralització  per  causa  imputable  a  l’interessat,  
l’Administració  l’ha  d’advertir  que,  un  cop  transcorreguts  tres  mesos,  es  produeix  la 
caducitat del procediment. Si, un cop consumit aquest termini, el particular requerit no ha 
exercit les activitats necessàries per reprendre la tramitació, l’Administració ha d’acordar 
l’arxivament de les actuacions, i ho ha de notificar a l’interessat. Contra la resolució que 
declari la caducitat són procedents els recursos pertinents.”
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-  Requerir  al  sol·licitant  que  per  tal  de  complir  amb  la  temporalitat  de  la 
bonificació del rebut d’aigua i brossa i realitzar la revisió de la seva situació cal que aporti 
a l’Ajuntament de Banyeres, en el termini de 10 dies, la documentació justificativa de la  
seva situació socioeconòmics següent: 

a)    Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del sol·licitant.
b)    Certificat de Convivència. 
c)    Declaració responsable de no tenir més d’un immoble en règim de propietat o 

copropietat  per  part  de  la  totalitat  dels  membres  de  la  unitat  de  convivència 
(annex 1) 

d)    Fotocòpia de la Declaració de Renta de les Persones Físiques de l'últim exercici 
disponible, o certificat d’imputacions de rendes en cas que no estigui obligat a 
presentar declaració. 

e)    En el cas de ser pensionista, certificat de la pensió que es percep de l'INSS.
f)     En el cas de ser persona en situació d'atur, certificat de l'INEM de la prestació 

que s'està percebent,  si  és el  cas,  o bé certificat  negatiu  d'ingressos sinó es 
percep cap prestació.

g)    Revisions: Declaració responsable –annex 2- en cas de sol·licituds presentades 
l’any anterior en què no hi hagin modificacions d’ingressos, de propietats i/o del 
nucli de convivència.

h)    Els últims tres rebuts d’hipoteca o lloguer. 
SEGON.- Comunicar que un cop transcorregut el termini legal establert de tres mesos 
sense aportar la documentació requerida, s’acordarà declarar la caducitat de l’expedient, 
és a dir, l’arxiu de l’expedient. 
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant. 

 



 

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

 

Expedient 95/2017. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS PER 
INGRESSOS MINIMS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVAR  REQUERIMENT  DE  LA  DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA PER CONTINUAR GAUDINT 
DE LA BONIFICACIÓ EN TAXES.-
 
ANTECEDENTS:
Vist que el dia 29 d’octubre de 2013 i amb registre d’entrada número 3409, va sol·licitar 
una bonificació en les taxes de brossa i aigua degut a la seva situació familiar.
Vist l’informe de la treballadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 11 
de  novembre  de  2014,  al  qual  consta que compleix  els  requisits,  però  que aquesta 
situació  pot  variar  per  augment  dels  ingressos  econòmics  familiars,  motiu  pel  qual 
s’hauria de revisar anualment la seva situació. 
Vist  que en data 25  d’agost  de  2016 la  sol·licitant  va  rebre  una notificació  on  se  li  
requeria la documentació justificativa de la seva situació socioeconòmica actual, i no es 
va rebre resposta.
 
FONAMENTS DE DRET: 
Vist  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  i  les 
Administracions Públiques, que té per objecte regular els requisits de validesa i eficàcia 
dels actes administratius, el procediment administratiu comú de totes les Administracions 
Públiques,  incloent  el  sancionador  i  el  de  reclamació  de  responsabilitat  de  les 
administracions públiques, així com els principis als quals s’ha d’ajustar l’exercici de la 
iniciativa legislativa i la potestat reglamentària. 
Vist l’article 69. 4. “Declaració responsable i comunicació.4. La inexactitud, falsedat  o 
omissió,  de caràcter essencial,  de qualsevol  dada o informació que s’incorpori  a una 
declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant l’Administració 
competent de la declaració responsable, la documentació que, si s’escau, sigui requerida 
per  acreditar  el  compliment  del  que  s’ha  declarat,  o  la  comunicació,  determina  la 
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en 
què es tingui constància d’aquests fets.”

Vist  l’article  73.  “Compliment  de  tràmits.  1.  Els  tràmits  que  hagin  d’executar  els 
interessats  s’han  de  realitzar  en  el  termini  de  deu  dies  a  partir  de  l’endemà de  la 
notificació de l’acte corresponent, excepte en el cas en què la norma corresponent fixi un 
termini diferent.”

Vist  l’article  95.  “Requisits  i  efectes.  1.  En  els  procediments  iniciats  a  sol·licitud  de 
l’interessat,  quan  se’n  produeixi  la  paralització  per  causa  imputable  a  l’interessat,  
l’Administració  l’ha  d’advertir  que,  un  cop  transcorreguts  tres  mesos,  es  produeix  la 
caducitat del procediment. Si, un cop consumit aquest termini, el particular requerit no ha 
exercit les activitats necessàries per reprendre la tramitació, l’Administració ha d’acordar 

 



 

l’arxivament de les actuacions, i ho ha de notificar a l’interessat. Contra la resolució que 
declari la caducitat són procedents els recursos pertinents.”
  
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-  Requerir  al  sol·licitant  que  per  tal  de  complir  amb  la  temporalitat  de  la 
bonificació del rebut d’aigua i brossa i realitzar la revisió de la seva situació cal que aporti 
a l’Ajuntament de Banyeres, en el termini de 10 dies, la documentació justificativa de la  
seva situació socioeconòmics següent: 

a)    Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del sol·licitant.
b)    Certificat de Convivència. 
c)    Declaració responsable de no tenir més d’un immoble en règim de propietat o 

copropietat  per  part  de  la  totalitat  dels  membres  de  la  unitat  de  convivència 
(annex 1) 

d)    Fotocòpia de la Declaració de Renta de les Persones Físiques de l'últim exercici 
disponible, o certificat d’imputacions de rendes en cas que no estigui obligat a 
presentar declaració. 

e)    En el cas de ser pensionista, certificat de la pensió que es percep de l'INSS.
f)     En el cas de ser persona en situació d'atur, certificat de l'INEM de la prestació 

que s'està percebent,  si  és el  cas,  o bé certificat  negatiu  d'ingressos sinó es 
percep cap prestació.

g)    Revisions: Declaració responsable –annex 2- en cas de sol·licituds presentades 
l’any anterior en què no hi hagin modificacions d’ingressos, de propietats i/o del 
nucli de convivència.

h)    Els últims tres rebuts d’hipoteca o lloguer. 
SEGON.- Comunicar que un cop transcorregut el termini legal establert de tres mesos 
sense aportar la documentació requerida, s’acordarà declarar la caducitat de l’expedient, 
és a dir, l’arxiu de l’expedient. 
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

 

Expedient 96/2017. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS PER 
INGRESSOS MINIMS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVAR  REQUERIMENT  DE  LA  DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA PER CONTINUAR GAUDINT 
DE LA BONIFICACIÓ EN TAXES.-
 
ANTECEDENTS:
Vist que el dia 22 d’abril de 2013 i amb registre d’entrada número 1352, va sol·licitar una 
bonificació en les taxes de brossa i aigua degut a la seva situació familiar.
Vist l’informe de la treballadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 7 
de juliol de 2015, al qual consta que compleix els requisits, però que aquesta situació pot 
variar per augment dels ingressos econòmics familiars, motiu pel qual s’hauria de revisar 
anualment la seva situació. 
Vist que en data 3 d’agost de 2016 el sol·licitant va rebre una notificació on se li requeria  
la documentació justificativa de la seva situació socioeconòmica actual, i no es va rebre 

 



 

resposta.
 
FONAMENTS DE DRET: 
Vist  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  i  les 
Administracions Públiques, que té per objecte regular els requisits de validesa i eficàcia 
dels actes administratius, el procediment administratiu comú de totes les Administracions 
Públiques,  incloent  el  sancionador  i  el  de  reclamació  de  responsabilitat  de  les 
administracions públiques, així com els principis als quals s’ha d’ajustar l’exercici de la 
iniciativa legislativa i la potestat reglamentària. 
Vist l’article 69. 4. “Declaració responsable i comunicació.4. La inexactitud, falsedat  o 
omissió,  de caràcter essencial,  de qualsevol  dada o informació que s’incorpori  a una 
declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant l’Administració 
competent de la declaració responsable, la documentació que, si s’escau, sigui requerida 
per  acreditar  el  compliment  del  que  s’ha  declarat,  o  la  comunicació,  determina  la 
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en 
què es tingui constància d’aquests fets.”

Vist  l’article  73.  “Compliment  de  tràmits.  1.  Els  tràmits  que  hagin  d’executar  els 
interessats  s’han  de  realitzar  en  el  termini  de  deu  dies  a  partir  de  l’endemà de  la 
notificació de l’acte corresponent, excepte en el cas en què la norma corresponent fixi un 
termini diferent.”

Vist  l’article  95.  “Requisits  i  efectes.  1.  En  els  procediments  iniciats  a  sol·licitud  de 
l’interessat,  quan  se’n  produeixi  la  paralització  per  causa  imputable  a  l’interessat,  
l’Administració  l’ha  d’advertir  que,  un  cop  transcorreguts  tres  mesos,  es  produeix  la 
caducitat del procediment. Si, un cop consumit aquest termini, el particular requerit no ha 
exercit les activitats necessàries per reprendre la tramitació, l’Administració ha d’acordar 
l’arxivament de les actuacions, i ho ha de notificar a l’interessat. Contra la resolució que 
declari la caducitat són procedents els recursos pertinents.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-  Requerir  al  sol·licitant  que  per  tal  de  complir  amb  la  temporalitat  de  la 
bonificació del rebut d’aigua i brossa i realitzar la revisió de la seva situació cal que aporti 
a l’Ajuntament de Banyeres, en el termini de 10 dies, la documentació justificativa de la  
seva situació socioeconòmics següent: 

a)    Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del sol·licitant.
b)    Certificat de Convivència. 
c)    Declaració responsable de no tenir més d’un immoble en règim de propietat o 

copropietat  per  part  de  la  totalitat  dels  membres  de  la  unitat  de  convivència 
(annex 1) 

d)    Fotocòpia de la Declaració de Renta de les Persones Físiques de l'últim exercici 
disponible, o certificat d’imputacions de rendes en cas que no estigui obligat a 
presentar declaració. 

e)    En el cas de ser pensionista, certificat de la pensió que es percep de l'INSS.
f)     En el cas de ser persona en situació d'atur, certificat de l'INEM de la prestació 

que s'està percebent,  si  és el  cas,  o bé certificat  negatiu  d'ingressos sinó es 
percep cap prestació.

g)    Revisions: Declaració responsable –annex 2- en cas de sol·licituds presentades 
l’any anterior en què no hi hagin modificacions d’ingressos, de propietats i/o del 
nucli de convivència.

h)    Els últims tres rebuts d’hipoteca o lloguer. 

 



 

SEGON.- Comunicar que un cop transcorregut el termini legal establert de tres mesos 
sense aportar la documentació requerida, s’acordarà declarar la caducitat de l’expedient, 
és a dir, l’arxiu de l’expedient. 
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

 

Expedient 97/2017. Ús de la zona d'esbarjo Sant Miquel

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
t

97/2017 Sol·licitant: DNI núm. ..... 382-S

 Data de Sol·licitud: 24/01/2017

 Registre entrada: E/17/262

 
Assumpte:Sol·licita  permís  d’ús  de  la  zona  d’esbarjo  Sant 

Miquel  el  proper  dia  4  de  març.  Assistents:  13 
persones.

 
Atès que l’Estatut  d’Autonomia de Catalunya en el  Capítol  VI,  article 84 
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 

PRIMER Estimar  allò  sol·licitat  sempre  que  es  compleixi  amb  els 
següents  punts,  d’acord l’informe del  coordinador  de Serveis 
Tècnics de data 31 de gener:

 Al tractar-se d’un espai  públic no es podrà impedir 
l’accés al  recinte a altres usuaris  que hagin demanat 
l’ús  de  l’espai  per  al  mateix  dia  i  que  així  els  hagi 
autoritzat  l’Ajuntament,  per  la  qual  cosa  s’haurà  de 
compartir la zona amb la resta d’usuaris autoritzats.

No es permet estacionar els vehicles dins el recinte 
de la zona d’esbarjo.

 Un cop acabada la celebració, s’haurà de deixar el 
recinte en òptimes condicions per poder ser utilitzat per 
altres usuaris, no deixant cap residu generat durant la 
celebració i  fent  ús correcte de les papereres i  de la 
resta d’elements ubicats dins el recinte.

 Serà a càrrec dels organitzadors resoldre i  corregir 
qualsevol  desperfecte  ocasionat  a  les  instal·lacions 
durant la celebració.

Així mateix, 
Només es podrà fer ús de la zona des de les 10:00h 

a  les  19:00h  del  dia  assignat.  Forçosament,  a  les 
19:00h la zona ha d’estar recollida.

Heu de posar-vos en contacte amb el cap de Brigada 
per recollir i tornar les claus del recinte (en horari laboral 
de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h)

 SEGON Notificar aquest acord al sol·licitant. 

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

celebri.

 



 

 

Expedient 102/2017. Ús de la zona d'esbarjo Sant Miquel

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

102/2017 Sol·licitant: DNI núm. ..... 368-N

 Data de Sol·licitud:25/01/2017

 Registre entrada: E/17/311

 
Assumpte:Sol·licita  permís  d’ús  de  la  zona  d’esbarjo  Sant 

Miquel  el  proper  dia  25  de  febrer.  Assistents:  25 
persones.

 
Atès  que l’Estatut  d’Autonomia de Catalunya en el  Capítol  VI,  article  84 
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 

PRIMER Estimar  allò  sol·licitat  sempre  que  es  compleixi  amb  els 
següents  punts,  d’acord  l’informe del  coordinador  de  Serveis 
Tècnics de data 31 de gener:

 Al  tractar-se d’un espai  públic no es podrà impedir 
l’accés al recinte a altres usuaris que hagin demanat l’ús 
de l’espai per al mateix dia i que així els hagi autoritzat 
l’Ajuntament, per  la qual  cosa s’haurà de compartir  la 
zona amb la resta d’usuaris autoritzats.

 No es permet estacionar els vehicles dins el recinte 
de la zona d’esbarjo.

 Un cop acabada la celebració, s’haurà de deixar el 
recinte en òptimes condicions per poder ser utilitzat per 
altres usuaris, no deixant cap residu generat durant la 
celebració i  fent  ús correcte de les  papereres  i  de la 
resta d’elements ubicats dins el recinte.

 Serà a càrrec dels organitzadors resoldre i  corregir 
qualsevol  desperfecte  ocasionat  a  les  instal·lacions 
durant la celebració.

Així mateix, 
Només es podrà fer ús de la zona des de les 10:00h a 

les 19:00h del dia assignat. Forçosament, a les 19:00h 
la zona ha d’estar recollida.

Heu de posar-vos en contacte amb el cap de Brigada 
per recollir i tornar les claus del recinte (en horari laboral 
de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h)

 SEGON Notificar aquest acord a la sol·licitant. 

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

celebri.

 

Expedient 124/2017. Aprovació de factures

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació

 



 

 

 

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

Expedient 314/2016. Contracte menor d'obres

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
 
DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE D’INSTAL.LACIÓ DE QUATRE 
EMBORNALS DE FORMIGÓ AMB REIXA AL C/ PENEDÈS, 34 DE BANYERES DEL 
PENEDÈS.      314/2016
 
Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de  data  6  de  febrer  de  2017 es  va 
acreditar la necessitat d’aquest  organisme de contractar l’obra d’instal·lació de quatre 
embornals  de  formigó  amb  reixa  al  c/  Penedès,  34  de  Banyeres  del  Penedès,  a 
l’empresa Construcció  Joan  Farré  Construccions  S.L,  per  un  preu  total  de  1.685,25 
euros  i 353,90 euros d’IVA.
Atès  l’informe  de  data  9  de  novembre  de  2016  del  Sr.  Rafael  Rodríguez  Rivas, 
Coordinador del Servei Tècnic de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i del Sr. Joan 
Roig  Soria,  Regidor  de  Serveis  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès,  que  es 
transcriu seguidament:
 
“Assumpte:  Necessitat i viabilitat de la obra.
 INFORME TÈCNIC
Instal·lació de quatre embornals de formigó amb reixa al Carrer Penedès nº 34 realitzant  
la connexió a clavegueram existent per a poder recollir l’aigua de pluja que s’acumula en 
aquest tram de carrer en dies de pluja. Actualment hi ha un embornal en aquest tram i 
costat del carrer però no es suficient per recollir la quantitat de pluja que normalment  
s’acumula degut als pendents del carrer. A mes quan la acumulació d’aigua es important 
aquesta acaba envaint les propietats privades dels veïns del davant.
Es  pretén  donar  solució  a  aquesta  situació  col·locant  els  nous  embornals,  ja  que 
representa un perill pels vianants i per a la circulació de vehicles, a mes dels problemes 
que causa a les propietats pròximes.
Ubicació dels embornals (S'adjunta informe tècnic)
 
Descripció de l'obra a realitzar:

-        Subministrament  i  col·locació  de  quatre  embornals  de  formigó  i  reixa  de 
fundició superficial en rasa a realitzar de 5ml de llargada paral·lela a la vorera i al 
costat de la existent. Connectades a l’embornal existent mitjançant tub corrugat  
de PVC i tapat i rejuntat perimetral amb formigó.

Cost econòmic:
 
S’ha  demanat  pressupost  a  una  empresa  constructora  realitzant  la  següent  oferta 
econòmica:

 -        JOAN FARRÉ CONSTRUCCIONS, S.L.
Pressupost subministra i instal·lació: 2.039,15 € IVA inclòs

 

 



 

Per  tot  això,  un  cop  estudiada  la  proposta  tècnica  i  econòmica  ofertada  la  obra  a 
realitzar  ascendirà  a  un  total  de  DOS  MIL  TRENTA NOU  EUROS  AMB  QUINZE 
CENTIMS, IVA  inclòs.”
 
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 6 de febrer de 2017, que es transcriu 
seguidament:
 “Informe  Secretaria  Intervenció
Expedient  núm.: 314/2016
Assumpte: obra d’instal·lació de quatre embornals de formigó amb reixa al c/ Penedès, 
34  de  Banyeres  del  Penedès.
  
José Felix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2017, i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent:
 

INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

1.1  Aquest  Ajuntament vol  contractar  l’obra d’instal·lació de quatre embornals  de 
formigó amb reixa al c/ Penedès, 34 de Banyeres del Penedès.

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient  
administratiu per a la instal·lació de quatre embornals de formigó amb reixa al c/ 
Penedès,  34  de  Banyeres  del  Penedès i  es  va demanar  l’informe procedent 
sobre el procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació 
pressupostària  per  a  finançar  la  despesa  que  comporta  la  formalització  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 Farre Construccions S.L de Banyeres del Penedès ascendeix a la 
quantitat de 1.685,25 euros i 353,90 euros d’IVA.

 
2. FONAMENTS DE DRET 

2.1  Són contractes d’obres en virtut d’allò que estableix l’article 6 de Reial Decret 
 Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, “els que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució 
d’algun dels treballs enumerats a l’Annex I o la realització per qualsevol mitjà 
d’una obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat del sector 
públic contractant. A més d’aquestes prestacions, el contracte pot comprendre, si 
s ’escau, la redacció del projecte corresponent”.
Per  «obra»  s’entén  el  resultat  d’un  conjunt  de  treballs  de  construcció  o 
d’enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, 
que tingui per objecte un bé immoble.

 2.2  La legislació aplicable és la següent :
 a) Els articles 6, 111, 122 i Disposició Addicional Segona del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic.

 



 

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 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b)  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 1.685,25 euros i 353,90 
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 d’obres, 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.

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  En el contracte menor d’obres, segons disposa l’article 111.2 de Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, s’hi ha d’afegir, a més, el pressupost de les 
obres,  sens  perjudici  que  hagi  d’haver-hi  el  corresponent  projecte  quan  ho 
requereixin normes específiques.
 Igualment caldrà sol·licitar l’informe de supervisió a què es refereix l’article 125 
de l’esmentada llei, quan el treball afecti a l’estabilitat, seguretat o estanquitat de 
l’obra.

2.8  Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat  
aquesta,  mitjançant  la  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  6  de  febrer  de  2017,  el  
procediment legal a seguir és el següent.
a)     El Coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, el Sr. Rafael Rodríguez 

Rivas ha emet informe sobre l’obra.
b)     Mitjançant  la  Intervenció  ha  d’acreditar  l’existència  de  crèdit  suficient  i 

adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i  
emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació 
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar 
l’òrgan competent per a contractar.

 c)     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

 d)     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.

2.9  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.

2.10     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 l’obra d’instal·lació de quatre embornals de formigó amb reixa 
al c/ Penedès, 34 de Banyeres del Penedès  es pot fer mitjançant el procediment 
del contracte menor per un import de 1.685,25 euros i 353,90 euros d’IVA.

3.2  El pressupost de l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 30 
de desembre de 2016, ha estat exposat al públic durant el termini de 15 dies 
sense que s’hagin presentat al·legacions i ha quedat definitivament aprovat en 
data 30 de gener de 2017. En data 1 de febrer  de 2017 s’ha enviat  l’anunci 
d’aprovació  definitiva  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona  i  resta 
pendent de la seva publicació.

3.3  L’import   A la  partida  1610  619.00  del  pressupost  per  l’exercici  2017  hi  ha 
consignació suficient per a autoritzar la despesa per import de fins a 1.685,25 
euros i 353,90 euros d’IVA per a contractar el subministrament d’instal·lació d’un 
equip aire condicionat en el despatx d’intervenció de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, sent necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional  
segona de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari 
interventor l’existència d’aquest crèdit.

3.4  L’import dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2017 ascendeix a 
3.224.219,86  euros,  per  la  qual  cosa  l’import  de  la  contractació,  que  és  de 
1.685,25 euros i 353,90 euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que 
consta  a  l’expedient,  és  inferior  al  10%  d’aquells  recursos.  Per  tot  això,  la 
competència per a la contractació es de l’Alcaldia, no obstant, sens perjudici de 
la delegació de l’exercici  d’aquesta competència a la Junta de Govern Local, 
d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es 
va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

3.5  La  contractació  de  l’obra  de  viabilitat  d’instal·lació  de  quatre  embornals  de 
formigó  amb  reixa  al  c/  Penedès,  34  de  Banyeres  del  Penedès es  pot  fer  
mitjançant  el  procediment  del  contracte  menor.  Una  vegada  realitzada  la 
prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.

3.6  La resolució  que aprovi  la  contractació  ha  de  tenir  en  compte  les  aspectes 
esmentats en els  fonaments d’aquest  informe ‘  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 de l’obra d’instal·lació de quatre embornals de 
formigó amb reixa al c/ Penedès, 34 de Banyeres del Penedès, a l’empresa  Joan Farre 
Construccions S.L per un import de 1.685,25 euros i  353,90 euros d’IVA.
SEGON.-   Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 1610 619.00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 315/2016. Contracte menor d'obres

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
 
DE  L’ACORD  DEL  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES  DE  D’INSTAL.LACIÓ  DE 
EMBORNALS  DE  FORMIGÓ  AMB  REIXA  AL  C/  SALZE,  18  DEL  PRIORAT  DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.      315/2016
Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de  data  6  de  febrer  de  2017 es  va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar obra d’instal·lació de embornals 
de formigó amb reixa al c/ Salze, 18  del priorat de Banyeres del Penedès, a l’empresa 
Construccions Raventós Inglada S.L,  per un preu total de 1.486,02 euros  i 312,06 euros 
d’IVA.
Atès l’informe de data 19 de gener de 2017 del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador  
del Servei Tècnic de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i del Sr. Joan Roig Soria, 
Regidor  de  Serveis  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès,  que  es  transcriu 
seguidament:
“Assumpte:  Necessitat i viabilitat de la obra.
INFORME TÈCNIC
Instal·lació  d’un  embornal  de  formigó  amb  reixa  al  Carrer  Salze  nº  18  realitzant  la 
connexió a clavegueram existent per a poder recollir l’aigua de pluja que s’acumula en 
aquest tram de carrer en dies de pluja. A mes quan la acumulació d’aigua es important 
aquesta acaba envaint la vorera i les propietats privades dels veïns del davant.
Es pretén donar solució a aquesta situació col·locant el nou embornal, ja que representa 
un perill pels vianants i per a la circulació de vehicles, a mes dels problemes que causa a 
les propietats pròximes.
 
Ubicació del embornal (s'adjunta informe tècnic)
 
Descripció de l'obra a realitzar:

 -        Subministrament i col·locació de embornals de formigó amb reixa de fundició 
superficial  en  rasa  a  realitzar  i  5,50ml  de  més  per  connectar  a  la  xarxa  de 
clavegueram existent. Amb tots els materials i accessoris necessaris.

  
Cost econòmic:
 
El cost econòmic,  segons oferta presentada el dia 14 de desembre de 2016 amb registre 
d’entrada número 4470, ascendeix a :

 
-        CONSTRUCCIONS RAVENTÓS INGLADA, S.L.

 



 

Pressupost subministra i instal·lació: 1.486,02 € IVA no inclòs
 
Per  tot  això,  un  cop  estudiada  la  proposta  tècnica  i  econòmica  ofertada  la  obra  a 
realitzar ascendirà a un total de MIL SET CENTS NORANTA VUIT EUROS AMB VUIT 
CENTIMS, IVA inclòs.”
 
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 6 de febrer de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“Informe  Secretaria  Intervenció
Expedient  núm.: 315/2016
Assumpte: obra d’instal·lació de embornals de formigó amb reixa al c/ Salze, 18  del 
priorat  de  Banyeres  del  Penedès.
  
José Felix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2017, i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent:
 

INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

1.1  Aquest Ajuntament vol contractar l’obra d’instal·lació de embornals de formigó 
amb reixa al c/ Salze, 18  del priorat de Banyeres del Penedès.

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient  
administratiu per a la instal·lació de embornals de formigó amb reixa al c/ Salze, 
18  del priorat de Banyeres del Penedès i  es va demanar l’informe procedent 
sobre el procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació 
pressupostària  per  a  finançar  la  despesa  que  comporta  la  formalització  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  Construccions  Raventós  Inglada  S.L  de  Banyeres  del  Penedès 
ascendeix a la quantitat de 1.486,02 euros i 312,06 euros d’IVA.

 
2. FONAMENTS DE DRET 

2.1  Són contractes d’obres en virtut d’allò que estableix l’article 6 de Reial Decret 
 Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, “els que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució 
d’algun dels treballs enumerats a l’Annex I o la realització per qualsevol mitjà 
d’una obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat del sector 
públic contractant. A més d’aquestes prestacions, el contracte pot comprendre, si 
s ’escau, la redacció del projecte corresponent”.
Per  «obra»  s’entén  el  resultat  d’un  conjunt  de  treballs  de  construcció  o 
d’enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, 
que tingui per objecte un bé immoble.

2.2  La legislació aplicable és la següent :
a) Els articles 6, 111, 122 i Disposició Addicional Segona del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

 



 

Públic.

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 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b)  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 1.486,02 euros i 312,06 
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 d’obres, 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.

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  En el contracte menor d’obres, segons disposa l’article 111.2 de Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, s’hi ha d’afegir, a més, el pressupost de les 
obres,  sens  perjudici  que  hagi  d’haver-hi  el  corresponent  projecte  quan  ho 
requereixin normes específiques.
Igualment caldrà sol·licitar l’informe de supervisió a què es refereix l’article 125 
de l’esmentada llei, quan el treball afecti a l’estabilitat, seguretat o estanquitat de 
l’obra.

2.8  Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat  
aquesta,  mitjançant  la  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  6  de  febrer  de  2017,  el  
procediment legal a seguir és el següent.
a)     El Coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, el Sr. Rafael Rodríguez 

Rivas ha emet informe sobre l’obra.
b)     Mitjançant  la  Intervenció  ha  d’acreditar  l’existència  de  crèdit  suficient  i 

adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i  
emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació 
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar 
l’òrgan competent per a contractar.

c)     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

 d)     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.

2.9  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.

2.10                  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 l’obra d’instal·lació de embornals de formigó amb reixa al c/ 
Salze,  18  del  priorat  de  Banyeres  del  Penedès  es  pot  fer  mitjançant  el 
procediment del contracte menor per un import de 1.486,02 euros i 312,06 euros 
d’IVA.

3.2  El pressupost de l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 30 
de desembre de 2016, ha estat exposat al públic durant el termini de 15 dies 
sense que s’hagin presentat al·legacions i ha quedat definitivament aprovat en 
data 30 de gener de 2017. En data 1 de febrer  de 2017 s’ha enviat  l’anunci 
d’aprovació  definitiva  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona  i  resta 
pendent de la seva publicació.

 3.3  L’import   A la  partida 1610 619.00 del  pressupost  per  l’exercici  2017 hi  ha 
consignació suficient per a autoritzar la despesa per import de fins a 1.486,02 
euros i 312,06 euros d’IVA per a contractar el subministrament d’instal·lació d’un 
equip aire condicionat en el despatx d’intervenció de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, sent necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional  
segona de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari 
interventor l’existència d’aquest crèdit.

 3.4  L’import dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2017 ascendeix a 
3.224.219,86  euros,  per  la  qual  cosa  l’import  de  la  contractació,  que  és  de 
1.486,02 euros i 312,06 euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que 
consta  a  l’expedient,  és  inferior  al  10%  d’aquells  recursos.  Per  tot  això,  la 
competència per a la contractació es de l’Alcaldia, no obstant, sens perjudici de 
la delegació de l’exercici  d’aquesta competència a la Junta de Govern Local, 
d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es 
va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

 3.5  La contractació de l’obra d’instal·lació de embornals de formigó amb reixa al c/ 
Salze,  18  del  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.

 3.6  La resolució  que aprovi  la contractació  ha de tenir  en compte les  aspectes 
esmentats en els  fonaments d’aquest  informe ‘  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 de de l’obra d’instal·lació de embornals de formigó 
amb  reixa  al  c/  Salze,  18  del  Priorat  de  Banyeres  del  Penedès,  a  l’empresa 
 Construccions Raventós Inglada S.L de Llorenç del Penedès per un import de 1.486,02 
euros i  312,06 euros d’IVA.
SEGON.-   Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 1610 619.00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 65/2017. Contracte menor de subministrament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
 
DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE DOS FANALS 
PER  A  L’AV.  MARTA  MATA  CANTONADA  AV.  CATALUNYA  DE  BANYERES  DEL 
PENEDÈS.-      65/2017
 
Atès que mitjançant  Provisió de la Presidència de data  26 de gener de 2017 es va 
acreditar  la  necessitat  d’aquest  organisme  de  contractar  el  subministrament  de  dos 
fanals per  a  l’Av.  Marta  Mata  cantonada Av.  Catalunya de Banyeres  del  Penedès a 
l’empresa ABC Baix Penedès S.L, per un preu total de 930,62 euros i 165,43 euros d’IVA.
Atès  l’informe  del  Sr.  Rafael  Rodríguez  Rivas,  Coordinador  Serveis  Tècnics  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 26 de gener de 2017, que es transcriu 
seguidament:
 
“ Assumpte: SUBMINISTRA DE DOS LLUMENERES DE VIAL.
INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de millorar la seguretat de les voreres 
del  municipi  i  l’accessibilitat  a  aquestes,  suprimint  les  barreres  arquitectòniques  que 
impedeixen l’accés, millorant la seva il·luminació, evitant el risc de caigudes i danys als 
usuaris. 
L’ús públic de voreres, places i parcs ha de garantir la seguretat i confort per tots els 
usuaris.
L’illa de contenidors situada a l’Avinguda Marta Mata cantonada Avinguda Catalunya està 
situada damunt un tram de vorera que actualment no disposa de panots a més d’estar 
afectada i malmesa per l’acció de les arrels dels arbres pròxims. També hem detectat 
que la  il·luminació  vial  en  aquest  punt  es  insuficient  i  la  illa  de  contenidors  no està 
correctament il·luminada, fet que sumat a l’estat de la vorera podria provocar la caiguda 
dels usuaris. 
Per  tot  això,  i  vista  l’oferta  amb registre  d’entrada 205 del  20 de gener  de 2017 de 
l’empresa  ABC  BAIX  PENEDES  S.L.,  on  ens  pressuposten  el  subministra  de  dos 
llumeneres per vial, de la marca Prilux model Nigra Led Nova amb il·luminació LED de 
24W  incloses  les  dues  columnes  troncocòniques  de  4  metres,  els  Serveis  Tècnics 
consideren necessari i urgent com a primera mesura per millorar l’accessibilitat en aquest 
punt l’acceptació d’aquesta oferta per tal de suprimir les deficiències lumíniques detectats 

 



 

en aquesta illa de contenidors, deixant-la en unes condicions lumíniques òptimes.
El  cost  total  del  subministra  dels  dos  punts de llum de vial  ascendeix  a un total  de  
1.126,05 euros, IVA inclòs.”
 
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 7   de febrer de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 65/2017
Assumpte: subministrament de dos fanals per a l’Av. Marta Mata cantonada Av. 
Catalunya 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 26 de gener de 2017 i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent :
 

INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

1.1   Aquest Ajuntament vol contractar el subministrament de dos fanals per a 
l’Av. Marta Mata cantonada Av. Catalunya de Banyeres del Penedès.

1.2   Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  26  de  gener  de  2017  es  va  incoar 
l’expedient  administratiu  per  a  la contractació  de subministrament  de dos 
fanals per  a  l’Av.  Marta  Mata  cantonada  Av.  Catalunya de  Banyeres  del 
Penedès  i es va demanar l’informe procedent sobre el procediment legal per 
a la licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar 
la despesa que comporta la formalització de contracte respectivament ; i els 
així  mateix,  s’informi  sobre  el  percentatge  que suposa la  contractació  en 
relació  amb  els  recursos  ordinaris  del  pressupost  vigent,  als  efectes  de 
determinar l’òrgan competent per a contractar.

1.3   El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de 
l’empresa ABC Baix Penedès S.L de El Vendrell, ascendeix a la quantitat de 
930,62 euros i  195,43 euros d’IVA.

 
2. FONAMENTS DE DRET 

2.1   Són  contractes  de  subministrament,  en  virtut  de  l’article  9  Reial  decret 
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (endavant TRLCSP), « els que tenen per objecte l’adquisició, 
l’arrendament,  amb  opció  de  compra  o  sense,  de  productes  o  béns 
mobles. ».

2.2   La legislació aplicable es la següent :
a)     Els articles 9,111, 138, 156.2, 290 a 300 i disposició addicional segona 

del TRLCSP.
b)     L’article  72  del  Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual 

s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
administracions públiques

c)     La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic.

d)     El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

 



 

contractació pública.
 2.3   Els  contractes  que  celebri  l’Ajuntament  s’adjudicaran  utilitzant  els 

procediments  obert,  restringit,  negociat  amb  publicitat  o  negociat  sense 
publicitat  previstos  al  TRLCSP  i  a  la  Directiva  2014/24/UE,  llevat  els 
contractes  menors  que  es  podran  adjudicar  a  qualsevol  empresari  amb 
capacitat  d’obrar  i  aptitud  professional  suficient  per  a  la  realització  de  la 
prestació. 

2.4   Atès el preu del contracte de què es tracta, que ascendeix a 930,62 euros i 
195,43  euros  d’IVA,  l’òrgan  competent  per  a  contractar  i  per  a  tramitar 
l’expedient, de conformitat amb la disposició addicional segona de TRLCSP, 
és l’alcaldia atès que és un contracte menor de subministrament. No obstant, 
existeix delegació a favor  de la Junta de Govern Local de conformitat amb el 
Decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar 
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  la  adjudicació  el  del 
contracte menor, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.

2.6   Els contractes menors no poden tenir una duració superior a una any, ni ser 
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la 
revisió de preus, segons disposa l’article 89.2 del TRLCSP.

2.7   Una  vegada  s’ha  informat  sobre  la  necessitat  de  la  contractació  i  s’ha 
justificat aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 26 de gener de 
2017, el procediment a seguir és el següent.
 a)     L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a 

l’expedient de la factura que servirà de document contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En la factura s’ha d’incloure,  a  més de les dades i  requisits  establerts  en el 
Reglament pel  qual  es regulen les obligacions de facturació aprovat  per Reial  decret 
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la 
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica:

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 

secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és  l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:

Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

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

2.8   La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions 
de capacitat  i  solvència exigides pel  als  articles 72,74,75,76 i  79 bis.  del 
TRLCSP.

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

 



 

 
3. CONCLUSIONS 

3.1   La contractació del subministrament de dos fanals per a l’Av. Marta Mata 
cantonada  Av.  Catalunya  de  Banyeres  del  Penedès,  mitjançant  el 
procediment del contracte menor per un import de 930,62 euros  i 195,43 
euros d’IVA.

3.2   El pressupost de l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en sessió de 
data 30 de desembre de 2016, ha estat exposat al públic durant el termini de 
15 dies sense que s’hagin presentat al·legacions i ha quedat definitivament 
aprovat en data 30 de gener de 2017. En data 1 de febrer de 2017 s’ha 
enviat  l’anunci  d’aprovació  definitiva  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Tarragona i resta pendent de la seva publicació. 

3.3   A la partida 1650 210.00 del pressupost per l’exercici 2017 hi ha consignació 
suficient  per  a  autoritzar  la  despesa per  import  de  fins  a  930,62 euros  i 
195,43 euros d’IVA per a contractar el subministrament de 10 bancs model 
“Class” per al municipi de Banyeres del Penedès, sent necessari, d’acord 
amb l’establert en la disposició addicional segona de la llei de contractes del 
sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest 
crèdit.

3.4   L’import dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2017 ascendeix 
a 3.224.219,86  euros, per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 
930,62 euros i 195,43 euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que 
consta a l’expedient, és inferior al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la 
competència per a la contractació es de l’Alcaldia, no obstant, sens perjudici 
de la delegació de l’exercici  d’aquesta competència a la Junta de Govern 
Local,  d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 
2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

3.5   La contractació del subministrament de dos fanals per a l’Av. Marta Mata 
cantonada Av. Catalunya de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el 
procediment del contracte menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha 
d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.

3.6   La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte els aspectes 
esmentat en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona 
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data de la resolució.”

 
 Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del el subministrament de dos fanals per a l’Av. 
Marta Mata cantonada Av. Catalunya de Banyeres del Penedès,  a l’empresa ABC Baix 
Penedès S.L de El Vendrell per un import de 930,62 euros i  165,43 euros d’IVA.
SEGON.-   Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 1650 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.

 

Expedient 85/2017. Contracte menor de serveis

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE CONCERT DEL GRUP DE 

 



 

MÚSICA MEDIEVAL ALEGRANSA PEL DIA 12 DE FEBRER AMB MOTIU DE LA FESTA 
DE SANTA EULÀLIA DE BANYERES DEL PENEDÈS.      85/2017
Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de  data  6  de  febrer  de  2017 es  va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de concert del grup de 
música medieval  ALEGRANSA pel dia 12 de febrer amb motiu de la Festa de Santa 
Eulàlia de Banyeres del Penedès a l’empresa Musica Vivit S.C.P de Barcelona,  per un 
preu total de 1.000 euros i 210 euros d’IVA.
Atès l’informe de la Sra. Ida Berdusán Farré, regidora de l’Àrea de Cultura de Banyeres 
del Penedès de data 3 de febrer de 2017, que es transcriu seguidament:
“  MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I COMUNICATIVA DE LES ACTIVITATS CULTURALS
Nom i Cognoms del contractant:  Pere Olivé en representació del grup Alegransa (Musica 
Vivit S.C.P.)
DNI: J64456056
Domicili a efectes de notificació: Carrer Santa Madrona, 5, local 1,   08001 Barcelona
 
Els sota signants declaren que:
 
Primer.- Es vol realitzar el Concert de Santa Eulàlia a l’Església Parroquial de Santa 
Eulàlia.
Horari i periodicitat: Diumenge 12 de febrer a les 13h, de durada aproximada d’una hora.
Resum de l’activitat: Concert de Santa Eulàlia
Contraprestació econòmica:SI / NO a favor de Musica Vivit S.C.P.
Promotor: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Segon.- S’annexa el corresponent document que verifica la cobertura d’assegurances 
per poder sufragar qualsevol risc eventual i/o anomalies de l’activitat esmentada .
Tercer.- S’annexa l’autorització  de la parròquia de cessió de l’espai  per  a  l’esmentat 
concert.
Quart.- No existeix contraprestació o taxa del beneficiari.
Cinquè.- Resta comunicada a la persona que ha d’exercir l’activitat, que té l’obligació de 
lliurar signat el “Model de declaració jurada responsable relativa a no estar incurs en 
prohibicions  per  contractar  establertes  a  l’article  60  del  TRLCSP”  a  l’Ajuntament  de 
Banyeres del Penedès.
Sisè.- Resta  comunicat  que no pot  existir  concurrència  de  la  mateixa  activitat  en  el 
municipi  de  Banyeres  del  Penedès,  realitzada  per  una  empresa  que  tributi  en  les 
obligacions fiscals corresponents.
Setè.- Resta  comunicat  que  la  cessió  es  realitza  a  Musica  Vivit  SCP  per  realitzar 
actuacions  o  activitats  que  representin  cohesió  social  i  cultural  del  municipi,  interès 
general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre municipi, en 
definitiva per oferir actuacions o activitats als veïns/nes de Banyeres del Penedès. 
Vuitè.-  La  Sra.  Ida  Berdusán,  regidora  de  cultura  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del 
Penedès, considera que l’activitat a realitzar és d’interès general, utilitat pública, fomenta 
la cohesió social, així com la participació ciutadana i omple de contingut el concepte de 
promoció de la cultura local.
Novè.-  Vista l’oferta presentada per Musica Vivit SCP, amb registre d’entrada 322 del 26 
de  gener  de  2017  per  un  Concert  de  música  de  l’Edat  Mitjana  a  càrrec  del  grup 
Alegransa pel dia 12 de febrer de 2017 de durada aproximada d’una hora a l’Església 
Parroquial de Santa Eulàlia, per un import de 1.000 euros i 210,00 euros d’IVA.”
  
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 6 de febrer de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 85/2017

 



 

Assumpte: servei de concert del grup de música medieval ALEGRANSA pel dia 12 de 
febrer amb motiu de la Festa de Santa Eulàlia 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 6 de febrer de 2017, i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent:

INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

1.1  Aquest  Ajuntament  vol  contractar  el  servei  de  concert  del  grup  de  música 
medieval  ALEGRANSA pel  dia 12 de febrer  amb motiu de la Festa de Santa 
Eulàlia de Banyeres del Penedès.

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient  
administratiu per a servei de concert del grup de música medieval ALEGRANSA 
pel dia 12 de febrer amb motiu de la Festa de Santa Eulàlia de Banyeres del 
Penedès,  i  sobre  l’existència  de  consignació  pressupostària  per  a  finançar  la 
despesa  que  comporta  la  formalització  del  contracte  respectivament ;  i  així 
mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb 
els  recursos  ordinari  del  pressupost  vigent,  als  efectes  de  determinar  l’òrgan 
competent per a contractar.

1.3  El  preu  del  contracte,  d’acord  amb  l’oferta  que  hi  consta  a  l’expedient  de 
l’empresa Musica Vivit, S.C.P ascendeix a la quantitat de 1.000 euros i 210 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 
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 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  6  de  febrer  de  2017,  el 
procediment legal a seguir és el següent:
a)     L’òrgan competent  ha d’aprovar la  despesa i  sol·licitar  la  incorporació a 

l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En la factura s’ha d’incloure,  a  més de les dades i  requisits  establerts  en el 
Reglament pel  qual  es regulen les obligacions de facturació aprovat  per Reial  decret 
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la 
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica:

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 

secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és  l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:

Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

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 concert del grup de música medieval ALEGRANSA 

pel dia 12 de febrer amb motiu de la Festa de Santa Eulàlia de Banyeres del 
Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un import 
de 1.000 euros i 210 euros d’IVA.

3.2   El pressupost de l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 
30 de desembre de 2016, ha estat exposat al públic durant el termini de 15 dies 
sense que s’hagin presentat al·legacions i ha quedat definitivament aprovat en 
data 30 de gener de 2017. En data 1 de febrer  de 2017 s’ha enviat  l’anunci 
d’aprovació  definitiva  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona  i  resta 
pendent de la seva publicació.

3.3   la partida pressupostària 3340 226.09 hi ha consignació suficient per a autoritzar 

 



 

la despesa per import de fins a 1.210 euros per a contractar el servei de concert 
del grup de música medieval ALEGRANSA pel dia 12 de febrer amb motiu de la 
Festa de Santa Eulàlia 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.

3.4  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 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.

3.5  La contractació del servei de concert del grup de música medieval ALEGRANSA 
pel dia 12 de febrer amb motiu de la Festa de Santa Eulàlia de Banyeres del 
Penedès, es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor. Una vegada 
realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha de tramitar 
el pagament.

3.6  La resolució  que aprovi  la  contractació  ha  de  tenir  en  compte  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 concert del grup de música medieval 
ALEGRANSA pel dia 12 de febrer amb motiu de la Festa de Santa Eulàlia de Banyeres  
del Penedès,  a l’empresa Musica Vivit S.C.P de Barcelona per un import de 1.000 euros 
i  210 euros d’IVA.
SEGON.-   Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 3340 226.09 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 126/2017. Contracte Menor de Subministrament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
 
DE  L’ACORD  DEL CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENT DE  10  BANCS 
MODEL ‘CLASS     ‘ PER AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.-      126/2017
 
Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de  data  7  de  febrer  de  2017 es  va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de 10 bancs 
model  “Class”  per  al  municipi  de  Banyeres  del  Penedès a  l’empresa  Happy  Ludic 
Playground and Urban Equipament S.L, per un preu total de 1.368 euros i 287,28 euros 
d’IVA.
Atès  l’informe  del  Sr.  Rafael  Rodríguez  Rivas,  Coordinador  Serveis  Tècnics  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 6 de febrer de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“ Assumpte: SUBMINISTRA MOBILIARI URBÀ.

 



 

 INFORME TÈCNIC 
ANTECEDENTS
Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de millorar el mobiliari urbà que tenim 
al municipi, millorant la seguretat, substituint els elements urbans que s’han vist afectats 
per actes de incivisme o bé per l’acció d’agents meteorològics, en definitiva garantir la 
seguretat i confort de tots els usuaris. 
Per tot això, i vista l’oferta tècnica presentada, amb registre d’entrada 433 del 3 de febrer 
de 2017, per l’empresa HAPPY LUDIC on ens pressuposten material per crear 10 bancs 
model “Class” , els Serveis Tècnics consideren necessari l’acceptació d’aquesta oferta 
per tal de millorar el mobiliari urbà actual ampliant i substituint l’actual, deixant-lo en unes 
condicions tècniques òptimes.
El cost total del material per crear els bancs ascendeix a un total de 1.368,00 euros, IVA 
no inclòs.”
 
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 7   de febrer de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 126/2017
Assumpte: subministrament de 10 bancs model “Class” per al municipi de Banyeres del 
Penedès

José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 7 de febrer de 2017 i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent :
 

INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

1.1   Aquest  Ajuntament vol  contractar  el  subministrament de 10 bancs model 
“Class” per al municipi de Banyeres del Penedès.

1.2   Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  7  de  febrer  de  2017  es  va  incoar 
l’expedient  administratiu  per  a  la  contractació  de  subministrament  de  10 
bancs  model  “Class”  per  al  municipi  de  Banyeres  del  Penedès  i  es  va 
demanar l’informe procedent sobre el procediment legal per a la licitació, i 
sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la despesa 
que comporta la formalització de contracte respectivament ; i els així mateix, 
s’informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els 
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan 
competent per a contractar.

1.3   El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de 
l’empresa  Happy  Ludic  Playground  amd  Urban  Equipament  S.L  de  Les 
Masies de Roda, ascendeix  a la quantitat  de 1.368 euros i  287,28 euros 
d’IVA.
  

2. FONAMENTS DE DRET 

2.1   Són  contractes  de  subministrament,  en  virtut  de  l’article  9  Reial  decret 
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (endavant TRLCSP), « els que tenen per objecte l’adquisició, 
l’arrendament,  amb  opció  de  compra  o  sense,  de  productes  o  béns 

 



 

mobles. ».
2.2   La legislació aplicable es la següent :

a)     Els articles 9,111, 138, 156.2, 290 a 300 i disposició addicional segona 
del TRLCSP.

b)     L’article  72  del  Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual 
s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
administracions públiques

c)     La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic.

d)     El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.

2.3   Els  contractes  que  celebri  l’Ajuntament  s’adjudicaran  utilitzant  els 
procediments  obert,  restringit,  negociat  amb  publicitat  o  negociat  sense 
publicitat  previstos  al  TRLCSP  i  a  la  Directiva  2014/24/UE,  llevat  els 
contractes  menors  que  es  podran  adjudicar  a  qualsevol  empresari  amb 
capacitat  d’obrar  i  aptitud  professional  suficient  per  a  la  realització  de  la 
prestació. 

2.4   Atès el preu del contracte de què es tracta, que ascendeix a 1.368 euros i 
287,28  euros  d’IVA,  l’òrgan  competent  per  a  contractar  i  per  a  tramitar 
l’expedient, de conformitat amb la disposició addicional segona de TRLCSP, 
és l’alcaldia atès que és un contracte menor de subministrament. No obstant, 
existeix delegació a favor  de la Junta de Govern Local de conformitat amb el 
Decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar 
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  la  adjudicació  el  del 
contracte menor, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.

2.6   Els contractes menors no poden tenir una duració superior a una any, ni ser 
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la 
revisió de preus, segons disposa l’article 89.2 del TRLCSP.

2.7   Una  vegada  s’ha  informat  sobre  la  necessitat  de  la  contractació  i  s’ha 
justificat aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 7 de febrer de 
2017, el procediment a seguir és el següent.
 a)     L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a 

l’expedient de la factura que servirà de document contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En la factura s’ha d’incloure,  a  més de les dades i  requisits  establerts  en el 
Reglament pel  qual  es regulen les obligacions de facturació aprovat  per Reial  decret 
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la 
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica:

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 

secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és  l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:

Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

 



 

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

2.8   La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions 
de capacitat  i  solvència exigides pel  als  articles 72,74,75,76 i  79 bis.  del 
TRLCSP.

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

 
3. CONCLUSIONS 

3.1   La  contractació  del  subministrament   de 10  bancs  model  “Class”  per  al 
municipi de Banyeres del Penedès  mitjançant el procediment del contracte 
menor per un import de 1.368 euros  i 287,28 euros d’IVA.

3.2   El pressupost de l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en sessió de 
data 30 de desembre de 2016, ha estat exposat al públic durant el termini de 
15 dies sense que s’hagin presentat al·legacions i ha quedat definitivament 
aprovat en data 30 de gener de 2017. En data 1 de febrer de 2017 s’ha 
enviat  l’anunci  d’aprovació  definitiva  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Tarragona i resta pendent de la seva publicació. 

3.3   A la partida 1532 625.08 del pressupost per l’exercici 2017 hi ha consignació 
suficient per a autoritzar la despesa per import de fins a 1.368 euros i 287,28 
euros d’IVA per a contractar el subministrament de 10 bancs model “Class” 
per  al  municipi  de  Banyeres  del  Penedès,  sent  necessari,  d’acord  amb 
l’establert  en  la  disposició  addicional  segona de la  llei  de  contractes  del 
sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest 
crèdit.

3.4   L’import dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2017 ascendeix 
a 3.224.219,86  euros, per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 
1.368 euros i 287,28 euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que 
consta a l’expedient, és inferior al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la 
competència per a la contractació es de l’Alcaldia, no obstant, sens perjudici 
de la delegació de l’exercici  d’aquesta competència a la Junta de Govern 
Local,  d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 
2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

3.5   La  contractació  del  subministrament  de  10  bancs  model  “Class”  per  al 
municipi de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment del 
contracte  menor.  Una vegada realitzada la  prestació,  s’ha d’incorporar  la 
factura a l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.

3.6   La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte els aspectes 
esmentat en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona 
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data de la resolució.”

  
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del el subministrament de 10 bancs model “Class” 
per al  municipi  de Banyeres del  Penedès,   a l’empresa Happy Ludic Playground and 
Urban Equipament S.L de Les Masies de Rodal per un import de 1.368 euros i   287,28 
euros d’IVA.
SEGON.-   Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 1532 625.08 de l’actual pressupost.

 



 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 129/2017. Ús centre cívic Priorat i material públic

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

129/2017 Sol·licitant: DNI núm. .....747-D

 Data de Sol·licitud: 2/02/2017

 Registre entrada: E/17/0403

 
Assumpte:Sol·licita claus del centre cívic del Priorat i 16 taules 

rodones per poder celebrar l’Open de dominó els 
propers dies 18 i 19 de febrer.

 

Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 
regula les competències pròpies locals.
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 PRIMER Autoritzar la utilització de l’espai públic i del material demanat, 
sempre que es compleixi amb els següents punts, d’acord ha 
informat el coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament en 
data 7 de febrer:

Queda totalment prohibit l’accés al recinte amb 
vehicles.

Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar 
l’equipament en òptimes condicions per poder ser 
utilitzat per altres usuaris, tenint especial cura de no 
deixar cap residu generat durant la celebració i fent ús 
correcte de les papereres i de la resta d’elements 
ubicats dins el recinte.

Serà a càrrec dels organitzadors, esmenar i corregir 
qualsevol desperfecte durant la celebració en els espais 
utilitzats.

Pel que fa al material cedit:
Al tractar-se de material de l’Ajuntament, la persona 

que realitza la sol·licitud serà responsable del material i 
per tant del seu correcte ús durant la celebració.

No es permet la utilització del material per a altres 
usos que no siguin els indicats a la sol·licitud.

Serà a càrrec de la sol·licitant qualsevol desperfecte 
ocasionat al material durant la celebració.

El sol·licitant serà l’encarregat de recollir i tornar el 
material a les instal·lacions municipals.

Un cop acabada la celebració s’haurà de tornar el 
material en perfectes condicions.

El sol·licitant haurà de concretar amb el cap de 
Brigada de l’Ajuntament l’hora i el dia de recollida i 
tornada del material, sempre en horari de dilluns a 
divendres de 9 a 14h

 



 

Dipositar 40€ de garantia.

 

SEGON Informar que els números de compte on es pot fer l’ingrés de la 
garantia són:

La Caixa de Pensions: 2100-4774-85-0200000650
BBVA: ES30.0182.5634.14.0200092388
Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666

 
TERCER Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiqui 

el sol·licitant, un cop comprovat l’estat de conservació, sense 
necessitat de posterior acord.

 QUART Notificar aquest acord al sol·licitant.

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

celebri.

 

Expedient 132/2017. Ús de la zona d'esbarjo Sant Miquel

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

132/2017 Sol·licitant: DNI núm. ..... 357-Q

 Data de Sol·licitud: 2/02/2017

 Registre entrada: E/17/419

 
Assumpte:Sol·licita  permís  d’ús  de  la  zona  d’esbarjo  Sant 

Miquel  el  proper  dia  19  de  febrer.  Assistents:  25 
persones.

 
Atès que l’Estatut  d’Autonomia de Catalunya en el  Capítol  VI,  article 84 
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 PRIMER Estimar  allò  sol·licitat  sempre  que  es  compleixi  amb  els 
següents  punts,  d’acord  l’informe del  coordinador  de Serveis 
Tècnics de data 7 de febrer:

 Al tractar-se d’un espai  públic no es podrà impedir 
l’accés  al  recinte a altres usuaris  que hagin demanat 
l’ús  de  l’espai  per  al  mateix  dia  i  que  així  els  hagi 
autoritzat  l’Ajuntament,  per  la  qual  cosa  s’haurà  de 
compartir la zona amb la resta d’usuaris autoritzats.

No es permet estacionar els vehicles dins el recinte 
de la zona d’esbarjo.

 Un cop acabada la celebració, s’haurà de deixar el 
recinte en òptimes condicions per poder ser utilitzat per 
altres usuaris, no deixant cap residu generat durant la 
celebració i  fent  ús correcte de les papereres i  de la 
resta d’elements ubicats dins el recinte.

 Serà a càrrec dels organitzadors resoldre i  corregir 
qualsevol  desperfecte  ocasionat  a  les  instal·lacions 
durant la celebració.

Així mateix, 
Només es podrà fer ús de la zona des de les 10:00h 

a  les  19:00h  del  dia  assignat.  Forçosament,  a  les 

 



 

19:00h la zona ha d’estar recollida.
Heu de posar-vos en contacte amb el cap de Brigada 

per recollir i tornar les claus del recinte (en horari laboral 
de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h)

 SEGON Notificar aquest acord a la sol·licitant. 

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

celebri.

 

Expedient 133/2017. Ús dede la zona d'esbarjo Sant Miquel

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

133/2017 Sol·licitant: DNI núm. ..... 084-J

 Data de Sol·licitud: 6/02/2017

 Registre entrada: E/17/452

 
Assumpte:Sol·licita  permís  d’ús  de  la  zona  d’esbarjo  Sant 

Miquel  el  proper  dia  18  de  febrer.  Assistents:  25 
persones.

 
Atès que l’Estatut  d’Autonomia de Catalunya en el  Capítol  VI,  article  84 
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 

PRIMER Estimar  allò  sol·licitat  sempre  que  es  compleixi  amb  els 
següents  punts,  d’acord  l’informe del  coordinador  de  Serveis 
Tècnics de data 7 de febrer:

 Al  tractar-se d’un espai  públic  no es podrà impedir 
l’accés al recinte a altres usuaris que hagin demanat l’ús 
de l’espai per al mateix dia i que així els hagi autoritzat 
l’Ajuntament,  per  la qual  cosa s’haurà de compartir  la 
zona amb la resta d’usuaris autoritzats.

No es permet estacionar els vehicles dins el recinte de 
la zona d’esbarjo.

 Un cop acabada la celebració,  s’haurà de deixar el 
recinte en òptimes condicions per poder ser utilitzat per 
altres usuaris, no deixant cap residu generat durant la 
celebració i  fent  ús correcte de  les  papereres  i  de la 
resta d’elements ubicats dins el recinte.

 Serà a càrrec dels  organitzadors  resoldre i  corregir 
qualsevol  desperfecte  ocasionat  a  les  instal·lacions 
durant la celebració.

Així mateix, 
Només es podrà fer ús de la zona des de les 10:00h a 

les 19:00h del dia assignat. Forçosament, a les 19:00h 
la zona ha d’estar recollida.

Heu de posar-vos en contacte amb el cap de Brigada 
per recollir i tornar les claus del recinte (en horari laboral 
de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h)

 SEGON Notificar aquest acord al sol·licitant. 

 



 

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

celebri.

 

Expedient 148/2017. Contracte Menor de Subministrament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
 
DE  L’ACORD  DEL CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENT DE  MATERIAL 
INFORMÀTIC  D’UNA IMPRESSORA PER  A LA BIBLIOTECA DEL CENTRE  CIVIC 
ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS.-      148/2017
 
Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de  data  8  de  febrer  de  2017 es  va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de material 
informàtic  d’una  impressora  per  a  la  Biblioteca  del  Centre  Cívic  Ernest  Lluch  de  
Banyeres del Penedès a l’empresa Ares Soluciones de Identificación S.A, per un preu 
total de 1.286,50 euros i 270,17 euros d’IVA.
Atès  l’informe  del  Sr.  Rafael  Rodríguez  Rivas,  Coordinador  Serveis  Tècnics  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 8 de febrer de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“ Assumpte: MATERIAL INFORMÀTIC PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
Vista  la  obligatorietat  que  actualment  te  l’Ajuntament  de  realitzar  els  carnets  de  la 
Biblioteca  Municipal  de  manera  digital,  s’ha  demanat  oferta  per  la  compra  d’una 
impressora de targetes model Zebra ZXP Series 1, més un lot de 1000 carnets de PVC, 
inclosa tota la part de posta en funcionament de l’equip i disseny dels carnets municipals.
Per tot això, i vista l’oferta tècnica presentada, amb registre d’entrada 476 del 8 de febrer 
de  2017,  per  l’empresa  Ares  Soluciones  de  Identificación,  on  ens  pressuposten  el 
material informàtic necessari per un cost total de tot l’equip de 1.286,50 euros, IVA no 
inclòs, els Serveis Tècnics consideren necessari i urgent l’acceptació d’aquesta oferta 
per tal de poder donar aquest servei als usuaris de la biblioteca.”
 
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 8   de febrer de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“Informe  Secretaria  Intervenció
Expedient  núm.: 148/2017
Assumpte:  subministrament de material informàtic d’una impressora per a la Biblioteca 
del  Centre  Cívic  Ernest  Lluch  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 8 de febrer de 2017 i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent :

INFORME
 

 



 

1. ANTECEDENTS 

1.1   Aquest Ajuntament vol contractar el subministrament de material informàtic 
d’una  impressora  per  a  la  Biblioteca  del  Centre  Cívic  Ernest  Lluch  de  
Banyeres del Penedès.

1.2   Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  8  de  febrer  de  2017  es  va  incoar 
l’expedient administratiu per a la contractació de subministrament de material 
informàtic d’una impressora per a la Biblioteca del Centre Cívic Ernest Lluch 
de  Banyeres del  Penedès   i  es va demanar l’informe procedent  sobre el 
procediment  legal  per  a  la  licitació,  i  sobre  l’existència  de  consignació 
pressupostària per a finançar la despesa que comporta la formalització de 
contracte respectivament ;  i  els així  mateix,  s’informi sobre el  percentatge 
que  suposa  la  contractació  en  relació  amb  els  recursos  ordinaris  del 
pressupost  vigent,  als  efectes  de  determinar  l’òrgan  competent  per  a 
contractar.

1.3   El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de 
l’empresa Ares Soluciones de Identificación S.A del Montornés, ascendeix a 
la quantitat de 1.286,50 euros i 270,17 euros d’IVA.
  

2. FONAMENTS DE DRET 

2.1   Són  contractes  de  subministrament,  en  virtut  de  l’article  9  Reial  decret 
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (endavant TRLCSP), « els que tenen per objecte l’adquisició, 
l’arrendament,  amb  opció  de  compra  o  sense,  de  productes  o  béns 
mobles. ».

2.2   La legislació aplicable es la següent :
a)     Els articles 9,111, 138, 156.2, 290 a 300 i disposició addicional segona 

del TRLCSP.
b)     L’article  72  del  Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual 

s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
administracions públiques

c)     La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic.

d)     El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.

2.3   Els  contractes  que  celebri  l’Ajuntament  s’adjudicaran  utilitzant  els 
procediments  obert,  restringit,  negociat  amb  publicitat  o  negociat  sense 
publicitat  previstos  al  TRLCSP  i  a  la  Directiva  2014/24/UE,  llevat  els 
contractes  menors  que  es  podran  adjudicar  a  qualsevol  empresari  amb 
capacitat  d’obrar  i  aptitud  professional  suficient  per  a  la  realització  de  la 
prestació. 

2.4   Atès el preu del contracte de què es tracta, que ascendeix a 1.286,50 euros 
i  270,17 euros  d’IVA,  l’òrgan competent  per  a  contractar  i  per  a  tramitar 
l’expedient, de conformitat amb la disposició addicional segona de TRLCSP, 
és l’alcaldia atès que és un contracte menor de subministrament. No obstant, 
existeix delegació a favor  de la Junta de Govern Local de conformitat amb el 
Decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar 
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  la  adjudicació  el  del 
contracte menor, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.

 



 

2.6   Els contractes menors no poden tenir una duració superior a una any, ni ser 
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la 
revisió de preus, segons disposa l’article 89.2 del TRLCSP.

2.7   Una  vegada  s’ha  informat  sobre  la  necessitat  de  la  contractació  i  s’ha 
justificat aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 8 de febrer de 
2017, el procediment a seguir és el següent.
 a)     L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a 

l’expedient de la factura que servirà de document contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En la factura s’ha d’incloure,  a  més de les dades i  requisits  establerts  en el 
Reglament pel  qual  es regulen les obligacions de facturació aprovat  per Reial  decret 
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la 
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica:

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 

secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és  l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:

Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

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

2.8   La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions 
de capacitat  i  solvència exigides pel  als  articles 72,74,75,76 i  79 bis.  del 
TRLCSP.

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

3. CONCLUSIONS 

3.1   La contractació del subministrament de material informàtic d’una impressora 
per a la Biblioteca del Centre Cívic Ernest Lluch de  Banyeres del Penedès 
 mitjançant  el procediment del contracte menor per un import de 1.286,50 
euros  i 270,17 euros d’IVA.

3.2   El pressupost de l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en sessió de 
data 30 de desembre de 2016, ha estat exposat al públic durant el termini de 
15 dies sense que s’hagin presentat al·legacions i ha quedat definitivament 
aprovat en data 30 de gener de 2017. En data 1 de febrer de 2017 s’ha 
enviat  l’anunci  d’aprovació  definitiva  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Tarragona i resta pendent de la seva publicació. 

 3.3   A  la  partida  3321  221.99  del  pressupost  per  l’exercici  2017  hi  ha 
consignació  suficient  per  a  autoritzar  la  despesa  per  import  de  fins  a 
1.286,50 euros i 270,17 euros d’IVA per a contractar el subministrament de 
material  informàtic  d’una  impressora  per  a  la  Biblioteca  del  Centre  Cívic 

 



 

Ernest  Lluch  de  Banyeres  del  Penedès,  sent  necessari,  d’acord  amb 
l’establert  en  la  disposició  addicional  segona de la  llei  de  contractes  del 
sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest 
crèdit.

 3.4   L’import dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2017 ascendeix 
a 3.224.219,86  euros, per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 
1.286,50 euros i 270,17 euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica 
que consta a l’expedient, és inferior al 10% d’aquells recursos. Per tot això, 
la  competència  per  a  la  contractació  es  de  l’Alcaldia,  no  obstant,  sens 
perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny 
de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 
2015.

 3.5   La  contractació  del  subministrament  de  material  informàtic  d’una 
impressora per a la Biblioteca del Centre Cívic Ernest Lluch de  Banyeres del 
Penedès  es  pot  fer  mitjançant  el  procediment  del  contracte  menor.  Una 
vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha 
de tramitar el pagament.

 3.6   La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte els aspectes 
esmentat en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona 
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data de la resolució.”

  
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del subministrament de material informàtic d’una 
impressora per a la Biblioteca del Centre Cívic Ernest Lluch de  Banyeres del Penedès a 
l’empresa Ares Soluciones de Identificación S.A, per un preu total de 1.286,50 euros i  
270,17 euros d’IVA.
SEGON.-   Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 3321 221.998 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

No s'ha donat compte de cap decret, ja que no s'ha carregat el document amb la 
informació corresponent.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 



 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 



AJUNTAMENT DE BANYERES

Assumpte:  Necessitat i viabilitat de la obra.

INFORME TÈCNIC

Instal·lació de quatre embornals de formigó amb reixa al Carrer Penedès nº 34 realitzant la 
connexió a clavegueram existent per a poder recollir l’aigua de pluja que s’acumula en 
aquest tram de carrer en dies de pluja. Actualment hi ha un embornal en aquest tram i  
costat  del  carrer  però no es suficient  per  recollir  la quantitat  de pluja que normalment 
s’acumula degut als pendents del carrer. A mes quan la acumulació d’aigua es important  
aquesta acaba envaint les propietats privades dels veïns del davant.

Es  pretén  donar  solució  a  aquesta  situació  col·locant  els  nous  embornals,  ja  que 
representa un perill pels vianants i per a la circulació de vehicles, a mes dels problemes 
que causa a les propietats pròximes.

 Ubicació dels embornals

Descripció de l'obra a realitzar:

- Subministrament i col·locació de quatre embornals de formigó i reixa de fundició 
superficial en rasa a realitzar de 5ml de llargada paral·lela a la vorera i al costat de 
la existent. Connectades a l’embornal existent mitjançant tub corrugat de PVC i  
tapat i rejuntat perimetral amb formigó.

1



Cost econòmic:

S’ha  demanat  pressupost  a  una  empresa  constructora  realitzant  la  següent  oferta 
econòmica:

- JOAN FARRÉ CONSTRUCCIONS, S.L.
Pressupost subministra i instal·lació: 2.039,15 € IVA inclòs

Per tot això, un cop estudiada la proposta tècnica i econòmica ofertada  la obra a realitzar  
ascendirà a un total de DOS MIL TRENTA NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS, IVA 
inclòs.

Rafael Rodríguez Rivas                                                                  Joan Roig Soria                        
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                                Regidor de Serveis
Banyeres, a 8 de novembre de 2016                 
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AJUNTAMENT DE BANYERES

Assumpte:  Necessitat i viabilitat de la obra.

INFORME TÈCNIC

Instal·lació  de tres embornals de formigó amb reixa al  Carrer  Salze nº 18 realitzant  la 
connexió a clavegueram existent per a poder recollir l’aigua de pluja que s’acumula en 
aquest tram de carrer en dies de pluja. A mes quan la acumulació d’aigua es important  
aquesta acaba envaint la vorera i les propietats privades dels veïns del davant.

Es  pretén  donar  solució  a  aquesta  situació  col·locant  els  nous  embornals,  ja  que 
representa un perill pels vianants i per a la circulació de vehicles, a mes dels problemes 
que causa a les propietats pròximes.

 Ubicació dels embornals

Descripció de l'obra a realitzar:

- Subministrament  i  col·locació  de  tres  embornals  de  formigó  i  reixa  de  fundició 
superficial en rasa a realitzar de 3ml de llargada i 5,50ml de més per connectar a la 
xarxa de clavegueram existent. 

- Col·locació d’embornals i connexió entre ells i col·locació de tub anellat de diàmetre 
250 entre la connexió de l’embornal i la xarxa de clavegueram i tapat amb formigó.

Cost econòmic:

1



S’ha  demanat  pressupost  a  una  empresa  constructora  realitzant  la  següent  oferta 
econòmica:

- JOAN FARRÉ CONSTRUCCIONS, S.L.
Pressupost subministra i instal·lació: 2.181,03 € IVA inclòs

Per tot això, un cop estudiada la proposta tècnica i econòmica ofertada  la obra a realitzar  
ascendirà a un total de DOS MIL CENT VUITANTA UN EUROS AMB TRES CENTIMS, IVA 
inclòs.

Rafael Rodríguez Rivas                                                                  Joan Roig Soria                        
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                                Regidor de Serveis
Banyeres, a 8 de novembre de 2016                 

2


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Banyeres del Penedès
	2017-02-14T10:46:08+0100
	Banyeres del Penedes
	CPISR-1 Amadeu Benach i Miquel
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Banyeres del Penedès
	2017-02-14T10:46:54+0100
	Banyeres del Penedes
	CPISR-1 C José Félix Velasco Martínez
	Ho accepto




