JGL/2017/8

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

9 de març de 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 19:42 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

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

Òrgan col·legiat:
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

José Félix Velasco Martínez (2 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 13/03/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Amadeu Benach i Miquel (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 13/03/2017
HASH: 1581821f848ab8e104c277e28ae08fa6

ACTA

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

Expedient 316/2016. RECTIFICACIO D'ERRORS MATERIALS I DE FET

Expedient 16/2017. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS D'AIGUA I
BROSSA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SI S’ESCAU DEIXAR SENSE EFECTE LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ
EN LES TAXES D’AIGUA I BROSSA PRESENTADA PER LA SRA. AMB DNI:...134J.EXP. 16/2017
Vist l’escrit de data 4 de gener de 2017 i amb registre d’entrada E-17-0026 presentat per
la Sra. amb DNI: ...134J, on sol·licita la bonificació en les taxes d’aigua i brossa.
Vist que en data 26 de gener de 2017 i amb registre de sortida S-17-0125, l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès, li requereix a la sol·licitant amb DNI: ...134J, la documentació
necessària que cal adjuntar a la sol·licitud, per tal de que els Serveis Socials, realitzin
valoració de la seva situació socioeconòmica.
Atès que en data 16 de febrer de 2017 amb registre d’entrada E-17-0600, la Sra. amb
DNI:...134J presenta una sol·licitud indicant la renuncia a la bonificació en les taxes
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APROVAR RECTIFICAR, SI S’ESCAU, LA PART DISPOSITIVA DE L’ACORD DE JUNTA
DE GOVERN LOCAL DE DATA 25/08/2016 EXP PA/16/202.- EXP. 316/2016
Vist l’escrit presentat pel senyor amb DNI: ...357X, de data 3 de novembre de 2016, amb
registre d’entrada número E-16-3980, en el qual sol·licita la rectificació de la part
dispositiva de l’acord de Junta de Govern Local de data 25 d’agost de 2016, exp.
PA/16/202 – exp. 316/2016.
Vist l’art. 109 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, que a continuació es transcriu:
“Article 109. Revocació d’actes i rectificació d’errors.
2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.”
Vist que en qualsevol moment es poden rectificar errors materials i de fet.
Considerant que els acords municipals han d’evitar expressions que poguessin donar lloc
a menyscabament de la dignitat i intimitat de les persones i tenint en compte els motius
en els quals es basa la sol·licitud inicial, és convenient que aquests constin en l’expedient
sense necessitat de fer esment de tals motius en el contingut de l’acord.
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Rectificar la part dispositiva de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 (exp. PA/16/202) en el següent sentit: El primer punt anomenat
“assumpte”, queda redactat com segueix: “Assumpte: Sol·licita que es generin els rebuts
a nom del seu fill que viu a l’habitatge, ja que és ell qui hi resideix.”
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

d’aigua i brossa.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Deixar sense efecte la sol·licitud de bonificació en les taxes d’aigua i brossa
presentada el dia 4 de gener de 2017 i amb registre d’entrada E-17-0026.
SEGON.- Notificar el present acord a la Sra. amb DNI:...134J.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

APROVAR SOL·LICITAR A BASE QUE ANUL·LI I DONI DE BAIXA ELS REBUTS
D’AIGUA DEL TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2016 I EN GENERI UNS DE NOUS
AMB TRACTAMENT DE FUITA.- EXP. 119/2017
Vist l’escrit presentat per la Sra. amb DNI: .... 457Y, de data 2 de febrer de 2017 i amb
registre d’entrada número E-17-0425, en el qual comunica que va rebre avís de possible
fuita per part de l’Ajuntament el passat mes de gener i que ràpidament va trucar a la
companyia de l’Assegurança de la Llar per detectar la fuita i reparar-la.
Adjunta full de treball de l’Assegurança, fotografies i vídeo.
Vist l’informe de manteniment de data 2 de març de 2017 i amb registre nº 799, en el
qual s’indica que s’ha anat a comprovar la fuita i es veu que estava sota l’entrada del
garatge i que han canviat també les rajoles de la part afectada.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts d’aigua del
tercer i quart trimestre de 2016, amb número fix: 0208002352 i a nom de la sol·licitant,
per fuita en el jardí, i en generin uns de nous amb tractament de fuita.
SEGON.- Sol·licitar a Base que es faci efectiva la devolució dels rebuts d’aigua anteriors
abonats al número de compte de la sol·licitant.
TERCER.- Notificar el present acord a la sol·licitant i a Base.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 264/2017. SOL·LICITA REVISIO DE LES LECTURES DE L'AIGUA PER
QUE HI HA UN ERROR
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SOL·LICITAR A BASE QUE ANUL·LI I DONI DE BAIXA ELS REBUTS
D’AIGUA DEL TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2016 I EN GENERI UNS DE NOUS.EXP. 264/2016

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expedient 119/2017. SOL·LICITA TRACTAMENT DE FUITA

del servei un accés fàcil i segur al comptador.
Els comptadors s’instal·laran segons especificacions i plànols tipus, a la línia de façana o
en un punt de fàcil accés i d’ús comú el més pròxim possible a l’accés des de la via
pública, dotat amb desguàs amb capacitat suficient per preveure fuites a la instal·lació, i
haurà de disposar d’il·luminació i ventilació.
Tot abonat que no compleixi l’apartat anterior i realitzi obres en el local, vivenda o casa,
estarà obligat a traslladar el comptador a la línia de façana o punt de fàcil accés i d’ús
comú el més pròxim possible de la via pública.”
Article 39: Lectures: “Si per circumstàncies alienes a la voluntat de l’empresa no hagi
estat possible prendre les dades registrades pel comptador de l’abonat, el lector deixarà
constància de la visita al punt de subministrament i de la impossibilitat d’efectuar la

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

Article 36: Lectura i lloc d’ubicació: “L’abonat està obligat a facilitar als agents i operaris

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Vist l’escrit presentat pel Sr. amb DNI: ...782N, de data 23 de febrer de 2017 i amb
registre d’entrada número E-17-0721, en el qual el sol·licitant comunica que el rebut de
l’aigua del tercer trimestre va ser amb un consum de 0m3 i el rebut del quart trimestre de
2016 va ser de 48m3, sent aquest consum una acumulació dels dos trimestres (tercer i
quart trimestre de 2016).
Per la qual cosa, sol·licita que es generin nous rebuts amb les lectures reals.
Vist l’informe de manteniment de data 7 de març de 2017 i amb registre número
IM/17/002, en el qual s’indica que la lectura corresponent al tercer trimestre de 2016
corresponent al sol·licitant, va ser de 0m3, per que el comptador es troba dins l’edifici i en
el moment de fer la lectura ningú del bloc va obrir la porta, tot hi que s’hi va anar en tres
ocasions.
Vist el Reglament Regulador del Servei de Subministrament d’Aigua Potable:

l’imprès corresponent, en què l’abonat podrà anotar la lectura del seu comptador, per ser
retornat amb l’imprès degudament emplenat abans dels 6 dies següents a la data de
lliurament de l’imprès.”
Per tot l’exposat,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts d’aigua del
tercer i quart trimestre de 2016, amb número fix: 000041 i a nom del sol·licitant, per error
en la presa de lectura del comptador i en generi uns de nous amb les següents lectures:
3e trimestre de 2016 de 341m3 a 365m3 = 24m3
4rt trimestre de 2016 de 365m3 a 389m3 = 24m3
SEGON.- Sol·licitar a Base que es faci efectiva la devolució dels rebuts d’aigua anteriors
abonats al número de compte del sol·licitant.
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base.
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lectura. Per fer-ho dipositarà a la bústia de correus del domicili del subministrament

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

Expedient 268/2017. SOL·LICITEN S'ANUL·LI FACTURA D'AIGUA PER ESTAR
EL COMPTADOR RETIRAT

Expedient 271/2017. SOL·LICITA TRACTAMENT DE FUITA EN EL REBUT DE
L'AIGUA DEL QUART TRIMESTRE DE 2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SOL·LICITAR A BASE QUE ANUL·LI I DONI DE BAIXA EL REBUT D’AIGUA
DEL QUART TRIMESTRE DE 2016 I EN GENERI UN DE NOU AMB TRACTAMENT DE
FUITA.- EXP. 271/2017
Vist l’escrit presentat per la Sra. amb DNI: .... 329N, de data 27 de febrer de 2017 i amb
registre d’entrada número E-17-0748, en el qual comunica que va rebre avís de possible
fuita per part de l’Ajuntament el passat dia 12 de gener de 2017 i que el dia 18 de gener
de 2017 van anar els de l’Assegurança de la Llar a detectar i reparar la fuita, que estava
soterrada en una part del jardí.
Adjunta full de treball de l’Assegurança de la Llar
Vist l’informe de manteniment de data 3 de març de 2017 i amb registre número
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APROVAR SOL·LICITAR A BASE QUE ANUL·LI I DONI DE BAIXA EL REBUT D’AIGUA
DEL QUART TRIMESTRE DE 2016 PER TENIR EL COMPTADOR RETIRAT.- EXP.
268/2017
Vist l’escrit presentat per l’empresa amb CIF: ...465 de data 24 de febrer de 2017 i amb
registre d’entrada número E-17-0735, en el qual sol·licita que s’anul·li el rebut de l’aigua
corresponent al quart trimestre de 2016 degut a que el dia 15 de novembre de 2016 es
va retirar el comptador.
Vist que el dia 21 de juliol de 2016, l’empresa va demanar la retirada del comptador amb
número fix: 020800003429 i que el dia 06 d’octubre de 2016 es va fer el pagament de la
taxa per retirar el comptador.
Atès que el dia 18 de novembre de 2016 es va presentar la factura de retirada de
l’esmentat comptador, nº factura 16208.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut d’aigua del quart
trimestre de 2016, amb número fix: 020800003429 i a nom del sol·licitant per estar el
comptador retirat.
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

IM/17/001, en el qual s’indica que es va anar a l’habitatge de la sol·licitant i es va
comprovar que hi havia una fuita per que el comptador de l’aigua rodava i estaven totes
les aixetes tancades. Posteriorment s’ha anat a comprovar que estigués reparada i ja jo

Expediente 98/2017. Sol·lilcitud a la gossera per recollir animals
Favorable

98/2017

Tipus de
votació:
Unanimitat/As
sentiment
Sol·licitant:
DNI núm. ..... 724-X
Data de Sol·licitud: 24/01/2017
Registre entrada: E/17/0263
Assumpte: Sol·licita que l’Ajuntament es faci càrrec dels seus
gossos perillosos ja que han atacat al seu net i no
vol que es repeteixi novament.
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:
 D’acord informe de Serveis Socials de data 17 de
gener (RE 179) registrat el 18 de gener de 2017, es
tracta d’un supòsit d’atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social.
 D’acord informe emès pel coordinador de Serveis
Tècnics de l’Ajuntament el 21 de febrer de 2017, atès
la situació personal de la sol·licitant i del fet que es
tracta de gossos agressius contra els seus propietaris,
l’Ajuntament ha retirat i traslladat els dos gossos a la
protectora una vegada la sol·licitant ha signat la
renúncia a la titularitat dels animals.
SEGON
Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de l’import de 363€
(IVA inclòs) a l’empresa Última Llar amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 2312 480.00 del vigent pressupost, sense
perjudici de tramitar amb l’empresa Última Llar el corresponent
Contracte Menor de tracte successiu d’acord la Base 30 del
pressupost.
TERCER Notificar aquest acord a la sol·licitant.

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut d’aigua del quart
trimestre de 2016, amb número fix: 0208002311 i a nom de la sol·licitant, per fuita en el
jardí, i en generi un de nou amb tractament de fuita.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant i a Base.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

està. Era una fuita en una canonada que estava soterrada al jardí.

QUART

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

Expedient 231/2017. Contracte menor de serveis

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 1 de març de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei destoconat de la soca
de tres arbres, dos situats a l’Av. Marta Mata cantonada Av. Catalunya i un al c/ Dos
Hermanas de Banyeres del Penedès a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, per un
preu total de 427,80 euros i 89,84 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de Ferrovial Servicios de Valls, relativa a no estar incurs en
prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:
“ Assumpte: DESTOCONAT DE TRES SOQUES

INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS

Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de millorar la seguretat i l’accessibilitat
de tots els vianants, garantir un itinerari de vianants continu, suprimir les barreres
arquitectòniques que impedeixen la circulació de vianants per les voreres i places i evitar
el risc de caigudes.
L’ús públic de voreres ha de garantir la seguretat i confort per tots els usuaris.
A més, la pavimentació i conservació de la via pública (voreres, vorades, places) és un
servei mínim que s’ha de prestar per part dels municipis a la ciutadania i és preferent
segons l’art 67 del Decret legislatiu 2/2003.
Per tot això, i un cop realitza les inspeccions tècniques necessàries per part dels Serveis
Tècnics, es considera necessari el destoconat de la soca de tres arbres, dos situats a
l’Avinguda Marta Mata cantonada Av. Catalunya i un situat al Carrer Dos Hermanas
cantonada Carrer Burgos, per tal de disposar d’un itinerari continu de vianants eliminant
les barreres arquitectòniques existents.
Vista l’oferta amb registre d’entrada 675 del 21 de febrer de 2017 de l’empresa
FERROVIAL SERVICIOS - CESPA, on ens pressuposten el destoconat de les tres
soques amb maquina mini-retro inclosa la retirada de les restes vegetals a la planta de
compostatge més propera, els Serveis Tècnics consideren necessari l’acceptació
d’aquesta oferta per tal de realitzar les feines i deixar les voreres en unes condicions
tècniques òptimes.
El cost total de l’actuació ascendeix a un total de 517,64 euros, 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 març de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe
Secretaria
Intervenció
Expedient
núm.:
231/2017
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PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
DESTOCONAT DE LA SOCA DE TRES ARBRES, DOS SITUATS A L’AV. MARTA MATA
CANTONADA AV. CATALUNYA I UN AL C/ DOS HERMANAS DEL MUNICIPI DE
BANYERES DEL PENEDÈS. 231/2017

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Assumpte: servei destoconat de la soca de tres arbres, dos situats a l’Av. Marta Mata
cantonada Av. Catalunya i un al c/ Dos Hermanas 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 1 de març de 2017, i de
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent:

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 427,80 euros i 89,84
euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei destoconat de la soca de tres arbres,
dos situats a l’Av. Marta Mata cantonada Av. Catalunya i un al c/ Dos Hermanas
de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 1 de març de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei destoconat de la soca de tres arbres, dos situats a l’Av.
Marta Mata cantonada Av. Catalunya i un al c/ Dos Hermanas de Banyeres del
Penedès, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la
despesa que comporta la formalització del contracte respectivament ; i així
mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb
els recursos ordinari del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per a contractar.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, ascendeix a la quantitat de 427,80 euros i
89,84 euros d’IVA.
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1. ANTECEDENTS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

INFORME

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

b)

3

CONCLUSIONS
3.1 La contractació del servei destoconat de la soca de tres arbres, dos situats a l’Av.
Marta Mata cantonada Av. Catalunya i un al c/ Dos Hermanas de Banyeres del
Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un import
de 427,80 euros i 89,84 euros d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 1710 22706 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 517,64 euros per a contractar el servei
destoconat de la soca de tres arbres, dos situats a l’Av. Marta Mata cantonada
Av. Catalunya i un al c/ Dos Hermanas de Banyeres del Penedès, i és necessari,
d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la llei de contractes
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La resolució d l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària
dins del termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat.
La notificació ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de
si és o no definitiu en via administrativa i l’expressió dels recursos que
procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han presentar i el termini per a
interposar-los.
2.8 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de
capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
2.9 En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació
que ha de complir la persona adjudicatària.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès
que és un contracte menor de serveis. No obstant, existeix delegació a favor de
la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de
data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de
juny de 2015.
2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera
que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte menor,
d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.
2.6 Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat
aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 1 de març de 2017, el
procediment legal a seguir és el següent.
a)
L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la
normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
REPARACIÓ MATERIAL LABORAL BOMBA SUBMERGIDA DE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS. 234/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 6 de març de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de reparació material
laboral bomba submergida de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a l’empresa
J.Mestres de El Vendrell, per un preu total de 83,24 euros i 17,48 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de J.Mestres de El Vendrell, relativa a no estar incurs en
prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Assumpte: REPARACIO BOMBA SUBMERGIDA.

INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS

Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de tindre en bones condicions
tècniques el material laboral propietat de l’Ajuntament necessari per a realitzar les
diverses feines que s’encomanen a la brigada municipal.
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Expedient 234/2017. Contracte menor de serveis

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

del sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest
crèdit.
3.3 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 427,80 euros i 89,84 euros
d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior
al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és
de l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta
competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de
data 22 de juny de 2015.
3.4 La contractació del servei destoconat de la soca de tres arbres, dos situats a l’Av.
Marta Mata cantonada Av. Catalunya i un al c/ Dos Hermanas de Banyeres del
Penedès, es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor. Una vegada
realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha de tramitar
el pagament.
3.5 La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes
esmentats en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de
Govern Local.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei destoconat de la soca de tres arbres,
dos situats a l’Av. Marta Mata cantonada Av. Catalunya i un al c/ Dos Hermanas de
Banyeres del Penedès a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, per un preu total de
427,80 euros i 89,84 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 1710 22706 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

1. ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de reparació material laboral bomba
submergida de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 6 de març de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei de reparació material laboral bomba submergida de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, i sobre l’existència de consignació
pressupostària per a finançar la despesa que comporta la formalització del
contracte respectivament ; i així mateix, s’informi sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinari del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa J.Mestres de El Vendrell, ascendeix a la quantitat de 83,24 euros i
17,48 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

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

INFORME

Codi Validació: 5EGJRRJWFH4W5YLFCKDRFPASK | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 20

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 març de 2017, i de
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Vist que una de les bombes submergides, de titularitat municipal, que utilitza la brigada
per a realitzar les diverses reparacions de la xarxa d’aigua de consum humà, necessita
reparar la carcassa i el condensador a més d’una posta a punt de la seva mecànica
general, per tal de que estigui en bones condicions tècniques i d’utilització per part de la
brigada.
Vist que aquestes reparacions no estan cobertes per la pòlissa de l’assegurança
contractada per l’Ajuntament.
Per tot això, i vista l’oferta amb registre d’entrada 672 del 21 de febrer de 2017 de
l’empresa J. MESTRES, on ens pressuposten les reparacions necessàries de la bomba
en qüestió, els Serveis Tècnics consideren necessari l’acceptació d’aquesta oferta per tal
de realitzar les feines i deixar la bomba en unes condicions tècniques òptimes.
El cost total de les feines ascendeix a un total de 100,72 euros, 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 març de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 234/2017
Assumpte: servei de reparació material laboral bomba submergida de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
d)
El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments
obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat previstos al
TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que es podran
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient
per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 83,24 euros i 17,48
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 març de 2017, el
procediment legal a seguir és el següent.
a)
L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la
normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206
La resolució d l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària
dins del termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat.
La notificació ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de
si és o no definitiu en via administrativa i l’expressió dels recursos que
procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han presentar i el termini per a
interposar-los.
2.8 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de
capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
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b)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

c)

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

Expedient 282/2017. Aprovació de factures JGL 09-03-2017
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE FACTURES
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CONCLUSIONS
3.1 La contractació del servei de reparació material laboral bomba submergida de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment del
contracte menor per un import de 83,24 euros i 17,48 euros d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 1533 22199 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 100,72 euros per a contractar el servei
de reparació material laboral bomba submergida de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, i és necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional
segona de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari
interventor l’existència d’aquest crèdit.
3.3 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 83,24 euros i 17,48 euros
d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior
al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és
de l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta
competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de
data 22 de juny de 2015.
3.4 La contractació del servei de reparació material laboral bomba submergida de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, es pot fer mitjançant el procediment del
contracte menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura
a l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.
3.5 La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes
esmentats en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de
Govern Local.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de reparació material laboral bomba
submergida de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a l’empresa J.Mestres de El
Vendrell, per un preu total de 83,24 euros i 17,48 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 1533 22199 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

3

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

FACT-2017-217

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-218

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-220
FACT-2017-224

Cànon Penedès, S.A
ABC Baix Penedès, S.L

FACT-2017-225

Instal·lacions Daimat, S.L

FACT-2017-226

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-227

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-228

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-229

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-230

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-231

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-232

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-233

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-234

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-235

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-236

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-237

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-238

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-239

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-242

Hidro Tarraco, S.A

FACT-2017-248

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-249

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-250

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-251

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-252

Endesa Energia, S.A

Import
Descripció
49,45 € Varis i material neteja ajuntament i centre cívic
1.210,00 € Concert grup Alegransa 12-02-2017
1.770,23 € Quota servei suport i assessorament
Electricitat 12-01-17 a 09-02-17 Bombeig JM
136,54 €
Caparros 486923567
Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 casa camí tancat
413,30 €
486715765
107,97 € Grapes impressora 5051I
786,50 € Aire condicionat despatx comptabilitat
Subministrament i col·locació quadres elèctrics
5.176,30 €
pous banyeres
Electricitat 15-02-16 a 13-02-17 TP- 2124 UA
1.200,40 €
486797811
Electricitat 15-12-16 a 13-02-17 c zaragoza
180,35 €
40009879950
Electricitat 15-12-16 a 14-02-17 ermita mare de deu
25,37 €
40010423092
Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 sant miquel
234,29 €
40023363327
481,46 € Electricitat 12-10-16 a 13-12-16 piscina 486758404
Electricitat 15-12-16 a 12-02-17 centre cívic sant
168,88 €
miquel 498435001
Electricitat 14-12-16 a 12-02-17 pous regants
115,10 €
40023363156
Electricitat 20-12-16 a 14-02-17 pou boscos
267,01 €
486272849
Electricitat 12-10-16 a 13-12-16 pista poliesportiva
85,01 €
40010423486
Electricitat 12-01-17 a 9-02-17 sector B-2
58,09 €
486797786
Electricitat 19-12-16 a 10-02-17 c burgos
49,88 €
40010310810
Electricitat 16-10-16 a 15-12-16 ermita mare de deu
30,81 €
40010423092
Electricitat 12-10-16 a 13-12-16 local de dones
68,81 €
40031211623
Electricitat 13-10-16 a 14-12-16 casa mestre
126,87 €
40009545693
103,71 € Material per reparacions
Electricitat 19-12-16 a 14-02-16 semàfors ctra
47,65 €
TP-2124 40012172271
Electricitat 20-12-16 a 14-02-16 centre cívic saifores
133,64 €
40023363180
Electricitat 15-12-16 a 13-02-17 dalt saifores
372,85 €
40010744906
Electricitat 16-12-16 a 14-02-17 pou boscos
327,34 €
486797845
Electricitat 12-01-17 a 14-02-17 pinatellada
563,13 €
486797807
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Raó Social
Josepa Jane Figueras
Musicavivit, S.C.P
Fornell Consultors
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Nº Factura
FACT-2017-200
FACT-2017-215
FACT-2017-216
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Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la conformitat pels
regidors de les àrees corresponents, s’aproven, per unanimitat, les factures detallades
seguidament:

FACT-2017-260
FACT-2017-266
FACT-2017-268
FACT-2017-277
FACT-2017-281
FACT-2017-284
FACT-2017-287
FACT-2017-294
FACT-2017-296
FACT-2017-299

Hotel restaurant el bosc, SCP

FACT-2017-300

Dolores Lopez Pizarro

45,00 € Anunci BOP 2017-905 Pressupost exercici 2017
61,71 € Escuts ajuntament de banyeres
133,98 € Curs gimnasia mes febrer
43,84 € Etiquetes per llibres biblioteca
837,16 € Material per manteniment
363,00 € Recollida i transport gossos mes gener
420,00 € Reparació rellotge campanar
97,59 € Aliments i aigua col·laboradors festa dels reis
214,70 € Material brigada per voreres av marta mata
308,55 € Quota gestoria mes gener
302,50 € Connexió telèfons mes gener
302,50 € Connexió telèfons mes febrer
Dinar reunió alcalde, secretari i advocat de arc
advocats i consultors
133,98 € Curs gimnasia mes gener
74,28 €

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

FACT-2017-258, FACT-2017-268, FACT-2017-284, FACT-2017-287, FACT-2017-300
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Procedir a la comptabilització en la fase comptable corresponent a procedir i
posteriorment al pagament efectiu d’import 17.686,89 €.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió

Els expedients que consten a continuació no estaven inclosos en l'ordre del dia i
s'inclouen en l'acta, prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
Expedient 286/2017. Contracte menor de serveis
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
D’IMPARTIR CLASSES D’UN CURS « D’ALFABETITZACIÓ CASTELLANA » AL
CENTRE CIVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS. 286/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 8 de març de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’impartir classes d’un
curs “d’alfabetització castellana” de 2 hores/1 dia a la setmana els mesos de març fins al
juny del 2017 per al col·lectiu de persones estrangeres amb residència a aquest municipi
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FACT-2017-257
FACT-2017-258

25,91 € Telèfon gener ascensor escola publica 977167549
31,25 € Telèfon gener ascensor ajuntament 977670533
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FACT-2017-255

Telefónica de España, S.A
Telefónica de España, S.A
Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona
Brodats Romeu, S.L
Dolores Lopez Pizarro
Ares soluciones de
identificación
SYG, S.A
Jordi M Baix Camp, S.L
Mercade Rellotges, S.L
Josepa Jane Figueres
Incatur
Vandellòs i Associats, S.L
Xarxes Telecomunicacions
Alternatives
Xarxes Telecomunicacions
Alternatives

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

FACT-2017-253
FACT-2017-254

Dies treballats
3
3
4
3

Pressupost
210
210
280
210
910
-136,50
773,50

Durada del curs:
Del 13 de març al 19 de juny de 2017
Dies festius: 17 d’abril (dilluns de pasqua) i 1 de maig (dia del treballador)
Vista la partida pressupostària 2314 226.99 per import màxim de 2.000 € (dos mil euros)
per activitats diverses en polítiques d’immigració.
Vist que l’activitat restaria exempta d’IVA segons l’article 20 U 10è Llei 37/1992.
Vist que no és necessari que la professora estigui donada d’alta en el règim d’autònoms
donat que els ingressos a percebre cada mes no superen el salari mínim
interprofessional mensual i que el curs té una durada d’aproximadament tres mesos,
aquesta regidoria proposa, la contractació menor de serveis per l’import esmentat, per
impartir classes d’alfabetització castellana a favor d’un col·lectiu d’aproximadament 10
persones estrangeres residents al nostre municipi.”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 8 de març de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe
Secretaria
Intervenció
Expedient
núm.:
286/2017

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

Mes
Quantitat hores
Març
6
Abril
6
Maig
8
Juny
6
TOTAL CURS
IRPF -15%
TOTAL A COBRAR
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al centre cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès a l’empresa Sra. Mónica Farré
Termes de Banyeres del Penedès, per un preu total de 773,50 euros i exempt d’IVA.
Atès a la declaració jurada de la Sra. Mónica Farré Termes de Banyeres del Penedès,
relativa a no estar incurs en prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del
TRLCSP.
Atès a la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, regidora de Gent Gran i Immigració de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 8 de març de 2017, que es transcriu
seguidament:
“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE GENT GRAN I IMMIGRACIÓ SOBRE LA IMPARTICIÓ D’UN
CURS D’ALFABETITZACIÓ CASTELLANA
Després de diverses reunions mantingudes amb un grup de persones immigrades veïnes
del municipi i entre les quals, la Sra. H.E.B, ha estat la interlocutora de les sol·licitants,
s’insta a aquesta regidoria a realitzar un curs d’alfabetització castellana dirigit a un
col·lectiu d’aproximadament 10 persones estrangeres que resideixen al nostre municipi.
La Llei de Bases de Règim Local indica a l’article 25 lletra e) que en tot cas correspon a
les entitats locals:
“Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.”
En el cas que ens ocupa no cal informe previ de l’assistenta social, es tracta d’un cas
d’exclusió social donat que resulta palès que des del moment en que hi hagi persones
que no es poden manifestar en cap dels dos idiomes oficials, aquest fet comporta la
primera raó evident d’exclusió social.
Fetes les comprovacions pertinents, aquesta regidoria proposa la contractació de la Sra.
Mònica Farré Termes seguint el calendari i pressupost següent:
2 hores / 1 dia a la setmana:

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 773,50 euros i exempt

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’impartir classes d’un curs
“d’alfabetització castellana” de 2 hores/1 dia a la setmana els mesos de març
fins al juny del 2017 per al col·lectiu de persones estrangeres amb residència a
aquest municipi al centre cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 8 de març de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei d’impartir classes d’un curs “d’alfabetització castellana”
de 2 hores/1 dia a la setmana els mesos de març fins al juny del 2017 per al
col·lectiu de persones estrangeres amb residència a aquest municipi al centre
cívic Ernest Lluch 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 Sra. Mónica Farré Termes de Banyeres del Penedès, ascendeix a la
quantitat de 773,50 euros i exempt d’IVA.
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Assumpte: servei d’impartir classes d’un curs “d’alfabetització castellana” de 2 hores/1
dia a la setmana els mesos de març fins al juny del 2017 per al col·lectiu de persones
estrangeres amb residència a aquest municipi al 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 març de 2017, i de
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent:
INFORME
1. ANTECEDENTS

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 d’impartir classes d’un curs “d’alfabetització
castellana” de 2 hores/1 dia a la setmana els mesos de març fins al juny del
2017 per al col·lectiu de persones estrangeres amb residència a aquest municipi
al centre cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el
procediment del contracte menor per un import de 773,50 euros i exempt d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 2314 22699 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 773,50 euros per a contractar el servei
d’impartir classes d’un curs “d’alfabetització castellana” de 2 hores/1 dia a la
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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 8 de març de 2017, el
procediment legal a seguir és el següent.
a)
L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la
normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE DESESTIMAR L’ÚS DE LA ZONA D’ESBARJO SANT MIQUEL
EL PROPER 12 DE MARÇ DE 2017 A LA SOL·LICITANT AMB DNI: ...281-C. EXP. 297/2017
Vista la petició feta per la Sra. amb D.N.I. número ...281-C de data 2 de març de 2017 (RE
793) sol·licitant ús de la zona d’esbarjo Sant Miquel el 12 de març de 2017.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les
competències pròpies locals.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Lle i
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Atès que ja s’ha autoritzat per al mateix dia a un altre grup nombrós d’assistents.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud d’ús de la zona d’esbarjo Sant Miquel per al proper dia 12
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festives
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setmana els mesos de març fins al juny del 2017 per al col·lectiu de persones
estrangeres amb residència a aquest municipi al centre cívic Ernest Lluch de
Banyeres del Penedès, i és necessari, d’acord amb l’establert en la disposició
addicional segona de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel
secretari interventor l’existència d’aquest crèdit.
3.3 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 773,50 euros i exempt
d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior
al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és
de l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta
competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de
data 22 de juny de 2015.
3.4 La contractació del servei d’impartir classes d’un curs “d’alfabetització
castellana” de 2 hores/1 dia a la setmana els mesos de març fins al juny del
2017 per al col·lectiu de persones estrangeres amb residència a aquest municipi
al 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.
3.5 La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes
esmentats en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de
Govern Local.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei d’impartir classes d’un curs
“d’alfabetització castellana” de 2 hores/1 dia a la setmana els mesos de març fins al juny
del 2017 per al col·lectiu de persones estrangeres amb residència a aquest municipi al
centre cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès a l’empresa Sra. Mónica Farré
Termes de Banyeres del Penedès, per un preu total de 773,50 euros i exempt d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 2314 22699 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

de març de 2017, per estar la zona ocupada.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Assumpte

2017-0030

Convocatòria de la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 2 de març de 2017.

1/03/2017

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Expedient
JGL/2017/7

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

Número de
data
Decret
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DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

