JGL/2017/1

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

12 de gener de 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 20:14 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

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. Lluís Inglada i Jané:
«personal»

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

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

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: 23/01/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Amadeu Benach i Miquel (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 23/01/2017
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

S'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 22 de
desembre de 2016.

Sol·licitant:

Associació Propietaris Casa Roja (DNI núm. .....
957-W)
Data de Sol·licitud: 15/09/2016
Registre entrada: E/16/3378
Assumpte: Sol·licita còpia del document que acrediti la cessió o
escriptura del terreny del voltant de la Masia de
Casa Roja, a nom de la Corporació municipal.
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 Adjuntar la documentació següent:
 Informe emès per l’arquitecta Sra. Mireia Barba en
data 20/12/2016.
 Fitxa inventari del Bé INV/0191: Zona Verda Masia
Casa Roja.
Escriptura de segregació i compravenda. Núm. 785.
SEGON
Notificar aquest acord al sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Expediente 190/2016. OBRES MENORS (O/16/100)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

EXPEDIENT:
O / 16 / 100 – G 190/2016
ASSUMPTE:
Proposta d’Alcaldia
SOL·LICITANT:
Gas Natural Distribución
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Canalització de gas des de xarxa general a usuari
EMPLAÇAMENT:
Angel Guimerà, 9.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
Sistema viari
En data 9 de novembre de 2016, Gas Natural Distribución va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

81/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expedient 81/2016. Gestió de queixes i suggeriments

 Emplaçament de les obres: Avinguda Àngel Guimerà, 9
 Referència Cadastral:
 Promotor:

Sistema viari
Gas Natural Distribución

 Identificació del redactor del projecte: Màrius Lledó Salvador. Enginyer Tècnic

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

 Descripció de les obres:
Obertura de rasa de 29 x 0,4 metres quadrats i connexió
d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

En data 9 de novembre de 2016, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 19 de desembre de 2016, el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 21 de desembre de 2016 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 la identificació següent:
 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.

 Suspensió de Llicències:

No

 Afectació del domini públic: Sí
SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:
Tota la línia de servei haurà de ser soterrada.
S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix sens
perjudici a tercers.
Caldrà dipositar la fiança corresponent per garantir la reposició dels danys a la via
pública.
Cal aportar els assajos de compactació i de mescles bituminoses i realitzar les reposicions
segons l’establert per la legislació vigent.
Caldrà senyalitzar amb balises lluminoses les obres durant la seva execució.
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
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Industrial. Col·legiat núm. 17168

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

62,27 €

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

Expediente 241/2016. OBRES MENORS O/16/105
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

EXPEDIENT:
O / 16 / 105 – G 241/2016
ASSUMPTE:
Proposta d’Alcaldia
SOL·LICITANT:
Gas Natural Distribución
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Canalització de gas des de xarxa general a usuari
EMPLAÇAMENT:
Angel Guimerà, 2 – 3 - 18
REFERÈNCIA CADASTRAL:
Sistema viari
En data 9 de novembre de 2016, el Sr. Gas Natural Distribución va presentar sol·licitud de
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 9 de novembre de 2016, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 19 de desembre de 2016 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 21 de desembre de 2016 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:
 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

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

26,27 €
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i amb
l'audiència prèvia de la persona titular.
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la
següent liquidació tributària:

dels ens locals.
 Descripció de les obres:
Obertura de rasa de 90 x 0,4 metres quadrats i connexió
de 3 ramals per a subministrar gas natural a nous abonats.

 Emplaçament de les obres: Avinguda Àngel Guimerà, 2 – 3 – 18

Gas Natural Distribución SDG, S.A.

 Identificació del redactor del projecte: Màrius Lledó Salvador. Col·legiat núm. 17168
 Suspensió de Llicències:

No

 Afectació del domini públic: Sí
SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:
 Les obres que afecten al domini públic o elements funcionals de la carretera
s’autoritzen a títol precari i la persona autoritzada no en pot adquirir cap dret, ni tant
sols la cessió.

 Tota la línia de servei haurà de ser soterrada
 S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix sens
perjudici a tercers.

 Cal aportar els assajos de compactació i de mescles bituminoses i realitzar les
reposicions segons l’establert per la legislació vigent.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

 Promotor:

Sistema viari

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

 Referència Cadastral:

 La rasa a cel obert feta per creuar la carretera ha de ser sensiblement perpendicular
al seu eix i s’ha d’obrir per fases, de forma que resti sempre lliure al trànsit un carril,
com a mínim.

 Caldrà dipositar la fiança corresponent per garantir la correcta gestió dels residus de
construcció i excavació, a més de la garantia que correspongui per a la reposició dels
danys a la via pública per que fa a la rasa de 90 x 0,4 metres quadrats i connexió de
3 ramals per a subministrar gas natural a nous abonats, per import de:
-

Residus d’excavació: (mínims)..........................................................................300,51
€

-

Residus construcció: (mínims)..........................................................................150,00
€
Garantia reposició danys a la via pública: 90 ml x 24.04 €/ml.....................2.163,60 €
 Per tot el que no quedi especificat en els condicionants esmentats, cal atendre’s al
que determinen les condicions administratives, específiques i generals de la
Resolució d’autorització d’obra en zona de protecció de la carretera, del Servei
Territorial de Carreteres.

Codi Validació: 995AGA26GM3967YTFK6ML2TWK | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 55

 Caldrà senyalitzar amb balises lluminoses les obres durant la seva execució.

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

117,54 €

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

Expediente 271/2016. INFORME O/16/108
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

EXPEDIENT:
O / 16 / 108 - G 271/2016
SOL·LICITANT:
DNI ... 027-S
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Autorització de rompuda de terreny forestal
EMPLAÇAMENT:
Polígon 8 Parcel.la 73
En data 25 d’octubre de 2016, el Sr. DNI .... 027-S va presentar sol·licitud d’autorització de
rompuda de terreny al Polígon 8 Parcel.la 73 del cadastre de rústica de Banyeres del
Penedès.
En data 25 d’octubre de 2016, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 14 de novembre de 2016, la tècnica municipal va emetre informe desfavorable.
En data 23 de novembre de 2016 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
desfavorable.
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 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.- Denegar l’autorització de rompuda del terreny situat al Polígon 8 Parcel.la 73 del

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

81,54 €
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017
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Art. 155 Zona de valor agrícola (clau 20)
1. Definició
Sòls que s’han de preservar del procés d’incorporació a àrees urbanes per les seves condicions
d’especial valor agrícola, estiguin o no conreats en el moment de la seva classificació, o han estat
incorporats per raó de la pròpia fertilitat dels sòls, la seva extensió i la seva posició estratègica
comarcal.
Aquests terrenys rebran un tractament preferent en l’ordenament de les activitats agràries i de foment
per a la millora de les explotacions i mereixen una especial protecció, d’acord amb els criteris de l’Art.
32 del TRLU.
2. Segregacions
Es prohibeix, expressament, la divisió o segregació dels terrenys per a la formació d’horts familiars de
titularitat privada, o que donin lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima de conreu que determina el
Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu.
L’únic organisme competent per autoritzar segregacions per sota de la unitat mínima de conreu, amb la
finalitat de la seva inscripció en el Registre de la Propietat, és el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.
3. Condicions d’ús
L’ús global és l’agrícola.
S’admet com a compatible l’ús ramader, només si existeix i està en explotació.
S’admeten les construccions de magatzems agrícoles i les ramaderes (per a legalització o petites
ampliacions), sotmeses a les disposicions generals.
No s’admet l’ús extractiu.
4. Edificacions
Les edificacions i masies existents, en aquest tipus de sòl, restaran subjectes a les determinacions dels
articles d'aquestes Normes urbanístiques, que regulen les construccions en sòl no urbanitzable.
Per a la resta d’edificacions caldrà que, en aplicació d’allò establert en l’Art. 47.4 del TRLU, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, s’hagin declarat d’utilitat pública o es considerin d’interès social.
5.Preservació de feixes
És d’especial protecció l’organització en feixes dels conreus existents, en general, i en particular de les
zones de major interès paisatgístic, de tal manera que, en aquests casos, la tipologia de conreu i la
geometria de les feixes s’ha de mantenir, no admetent-se moviments de terres ni cap altra actuació que
redueixi la superfície ocupada per la vegetació dels marges.
Als sòls que a més d’aquesta qualificació, els correspongui algun dels tres tipus de sòl no urbanitzable,
citats a l’Art. 127 d’aquestes Normes urbanístiques, els és d’aplicació, a més, la regulació continguda en
l’Art. 2.9 del Pla Territorial del Camp de Tarragona.
Art. 156 Zona de valor natural i paisatgístic (clau 21)
1. Definició
Comprèn el sòl no urbanitzable que, per les seves característiques naturals, geològiques o
paisatgístiques, ha de ser objecte d’una especial protecció pel seu valor ecològic o per la importància
paisatgística primordial en la configuració física del territori municipal, de forma que s’impedeixin les
actuacions que puguin perjudicar les seves condicions naturals.
Dos elements adquireixen especial importància en els àmbits d’aquesta zona:
Els boscos illa
Els boscos de ribera.
2.Els boscos illa
Els boscos illa constitueixen un interessant element per la conservació de la biodiversitat i del paisatge
tradicional penedesenc.
Compren els àmbits on majoritàriament es desenvolupen sòls poblats d’espècies arbòries o arbustives,
de matolls i d’herbes, també els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la
protecció d’aquests i els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l’aforestació i la
reforestació, en àrees no afectades per la consolidació dels nuclis urbans.
3.Els boscos de ribera
1.Definició:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

cadastre de sòl rústic de Banyeres del Penedès, en base a les següents consideracions:
El planejament urbanístic vigent a Banyeres del Penedès són les Normes Urbanístiques del
P.O.U.M. que classifiquen aquest sòl com a sòl no urbanitzable i qualifica la finca esmentada
amb la clau 20, “Zona de valor agrícola” i amb la clau 21, “Zona de valor natural i paisatgístic”,
i que es regeixen respectivament per els articles 155 i 156 del P.O.U.M.
D’acord amb el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT) la finca on es sol·licita
la rompuda de terreny pertany al Sòl de Protecció Territorial, i concretament a l’Àrea de Sòl de
Preservació d’infraestructures.

Expediente 410/2016. OBRES MAJORS (O/16/127)
Favorable

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

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017
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SEGON.- Notificar el present acord als interessats
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Comprèn l’entorn immediat dels cursos d’aigua delimitats, en general, pels forts desnivells que ha
provocat l’erosió i l’espai ocupat per les franges de vegetació de ribera.
Els cursos hídrics i la vegetació de ribera es protegiran al seu llarg amb una franja mínima que haurà
d’incloure, en tot cas, el Sistema Hídric (franja delimitada per la cota d’inundació de l’avinguda de 100
anys de període de retorn), a fi de conservar i potenciar la riquesa de la flora i la fauna, de tal forma que
constitueixin uns sistemes naturals que puguin garantir la connexió biològica entre d’altres espais.
2.Condicions d’actuació i d’edificació:
Les lleres dels torrents i rieres es protegiran impedint tot tipus d’edificació en una franja de protecció
urbanística de 25 metres, comptada a partir del marge que delimita el llit del riu.
No es permet cap tipus d’edificació ni d’element fix, excepte instal·lacions de captació o depuració
d’aigües i les obres de canalització i protecció degudament autoritzades, previ a la llicència municipal i a
la de l’Agència Catalana de l’Aigua. Qualsevol projecte constructiu tindrà en compte la previsió
d’avinguda a 500 anys.
Aquests terrenys es protegiran de qualsevol tipus d’agressió física (edificacions i instal·lacions) o
química (vessament de residus líquids o sòlids, etc.), mentre no s’efectuï la seva depuració prèvia.
Les explotacions forestals autoritzades, en cap cas hauran d’efectuar moviments de terres,
construccions o plantacions que afavoreixin l’erosió dels entorns dels cursos d’aigua, per tal d’evitar el
risc d’avingudes.
Es prohibeixen les rompudes en els sòls de protecció de riberals i torrents.
3.Actuacions de protecció i promoció. Pla Especial.
L’Ajuntament desenvoluparà, en el futur, un Pla Especial per a la protecció de riberals, encaminat a
aconseguir el bon estat ecològic promogut per la Directiva marc d’Aigües.
Es promouran les replantacions i actuacions de restauració i protecció de la vegetació de ribera
autòctona i, en general, dels sistemes naturals associats als cursos d’aigua.
La vegetació existent haurà de respectar-se i es permetrà potenciar el seu valor paisatgístic. Es podran
fer petites obres d’adequació i ornat, així com plantacions d’espècies autòctones si s’acompanyen de
l’estudi i del plànol d’ubicació corresponent; respectant, en tot cas, una secció hidràulica de la llera,
suficient pel desguàs de fortes avingudes, no procedint a replantar dintre de la zona de Sistema Hídric.
Es cercarà una correcta integració de les zones verdes confrontants amb les rieres i amb el propi sòl de
protecció de riberals, de manera que aquestes zones verdes resultin encaminades a la regeneració dels
ecosistemes de ribera i a minimitzar els impactes de la zona urbana sobre la mateixa.
4. Condicions d’ús
L’ús admès és el forestal, sempre i quan sigui compatible amb l’avifauna de la zona, i resta prohibida
qualsevol transformació o rompuda del sòl que lesioni el valor específic de la vegetació arbòria.
L'aprofitament dels productes forestals: es realitzarà dins dels límits que permeten els interessos de la
seva conservació i millora, d'acord amb la Llei 6/88, forestal de Catalunya. La repoblació forestal es
portarà a terme amb espècies pròpies de la zona. Es prohibirà la plantació intensiva d'espècies que
puguin alterar les unitats de paisatge, l'equilibri ecològic i l'entitat de les vegetacions autòctones.
La destinació dels terrenys no requereix necessàriament la titularitat pública. Les finques seran
cuidades i conservades adequadament per garantir, tant el seu caràcter rural, com la millor seguretat de
la seva riquesa natural i paisatgística, enfront de qualsevol activitat que pugui perjudicar-ne la seva
integritat.
No s’admet cap tipus de construcció, d’instal·lació i d’edificació, la tala d’arbrat i qualsevol modificació
que desvirtuï les característiques de l’entorn.
Es prohibeix l’ús extractiu i els abocaments de qualsevol tipus.
En consideració als valors especials d’aquests terrenys i de les característiques morfològiques, no
s’admeten les edificacions d’utilitat pública i interès social.
5.Als sòls, que a més d’aquesta qualificació, els correspongui algun dels tres tipus de sòl no
urbanitzable, citats a l’Art. 127 d’aquestes Normes urbanístiques, els és d’aplicació, a més, la regulació
continguda en l’Art. 2.9 del Pla Territorial del Camp de Tarragona.

Construcció d’una piscina d’ús particular.

 Emplaçament de les obres:
 Referència Cadastral:
 Promotor:

Margarides, 18. Urbanització El Priorat de Banyeres
7804809CF7770S0001MB

DNI ... 040-L

 Identificació del redactor del projecte: Roberto Garrido Díez (Enginyer Tècnic
Industrial de Toledo. Col·legiat núm. 1031)

 Suspensió de Llicències:

No

 Afectació del domini públic: No
SEGON.- El termini per iniciar les obre serà d’un mes i per acabar-les serà de sis mesos. 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.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

 Descripció de les obres:
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En data 7 de desembre de 2016, el Sr. DNI ... 040-L va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter major.
En data 12 de desembre de 2016, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 19 de desembre de 2016, la tècnica municipal va emetre informe favorable.
En data 21 de desembre de 2016, 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 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 major sol·licitada i que
fa referència a la identificació següent:
 Identificació de les obres:
Obra Major 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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

EXPEDIENT:
O/16/127 – G 410/2016
ASSUMPTE:
Proposta d’Alcaldia
SOL·LICITANT:
DNI ... 040-L
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Construcció de piscina d’ús particular
EMPLAÇAMENT:
Margarides, 18 (Priorat de Banyeres)
REFERÈNCIA CADASTRAL:
7804809CF7770S0001MB

- Taxa Llicencia Urbanística

200,00 €

- TOTAL

564,50 €

QUART.- L’eficàcia d’aquest acte d’atorgament resta supeditada a que el sol·licitant
acompleixi amb els següents condicionants:
- Es preservarà l’arbrat existent, només es podran tallar les espècies vegetals que
afectin la pròpia construcció de la piscina, però no les del seu perímetre.
La piscina acabada no alterarà el nivell de les terres actuals.
Respecte a la piscina no existeix una normativa específica que la reguli, no obstant
es recomana la separació mínima d’un metre respecte al seu voltant.
Caldrà dipositar, juntament amb l’import de la llicència, una garantia per a assegurar
la correcta gestió dels residus generats per les obres per import de 942,00 €
Caldrà dipositar una garantia per la possible reposició possibles danys a la via
pública per import de 240,40 €
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i
sense perjudici de tercers.
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.

Expediente 411/2016. OBRES MENORS O/16/128
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

EXPEDIENT:
O / 16 / 128 – G 411/2016
ASSUMPTE:
Proposta de Resolució
SOL·LICITANT:
Sra. DNI ........ 589-C
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Arranjament de teulada
EMPLAÇAMENT:
Verge del Priorat, 50
REFERÈNCIA CADASTRAL:
1207110CF8710E0001IA
En data 7 de desembre de 2016, la Sra. DNI .... 5789-C va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 7 de desembre de 2016, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 19 de desembre de 2016 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 21 de desembre de 2016 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.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

364,50 €
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

TERCER.- En aplicació de l’art.4 de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la
següent liquidació tributària:

 Emplaçament de les obres:
 Referència Cadastral:
 Promotor:

Verge del Priorat, 50
1207110CF8710E0001IA

Sra. DNI ........ 589-C

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix.
 Suspensió de Llicències:

No

 Afectació del domini públic:

No

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 de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la
següent liquidació tributària:
- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
- Taxa Llicencia Urbanística
- TOTAL

126,00 €
36,00 €
162,00 €

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

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Arranjament de teulada.
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 Descripció de les obres:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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 la identificació següent:
EXPEDIENT
Primer.- Identificació.
 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.

Expedient 424/2016. Gestió de queixes i suggeriments

Expediente 442/2016. OBRES MENORS O/16/129
Favorable

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

EXPEDIENT:
O / 16 / 129 – G 442/2016
ASSUMPTE:
Proposta d’Alcaldia
SOL·LICITANT:
Comunitat de Propietaris de l’Av. Angel Guimerà, 1
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Arranjament de balcons
EMPLAÇAMENT:
Angel Guimerà, 1
REFERÈNCIA CADASTRAL:
-variesEn data 19 de desembre de 2016, la Comunitat de Propietaris de l’Av. Angel Guimerà, 1 va
presentar sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 19 de desembre de 2016, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 19 de desembre de 2016 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 21 de desembre de 2016 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

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Sol·licitant:
DNI núm. ..... 895-Y
Data de Sol·licitud: 9/12/2016
Registre entrada: E/16/4399
Assumpte: Sol·licita la neteja i manteniment del tram del Camí
Vell de Banyeres que va des de la Granja Jané fins
el cementiri de Llorenç.
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 Comunicar que l’Ajuntament no té competència per realitzar la
neteja de la zona sol·licitada ja que no està dins del terme
municipal de Banyeres, d’acord informe de data 23 de
desembre de 2016 emès pel Coordinador de Serveis Tècnics
de l’Ajuntament una vegada fetes les inspeccions tècniques i
consulta al POUM.
SEGON
Notificar aquest acord a la sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.
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424/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Desfavorable

 Emplaçament de les obres: Av. Angel Guimerà, 1.
 Referència Cadastral:
 Promotor:

Vàries
Comunitat de Propietaris de l’Av. Angel Guimerà, 1

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix.
 Suspensió de Llicències:

No

 Afectació del domini públic: No
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.
En cas que calgui tallar el carrer durant l’execució de les obres caldrà demanar
l’autorització corresponent, especificant els dies que es necessiti.
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un any i per acabar-les serà de tres anys
a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les pròrrogues
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n
demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha
d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i amb
l'audiència prèvia de la persona titular.
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la
següent liquidació tributària:
- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

25,50 €

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Arranjament de balcons.
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 Descripció de les obres:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

al que estableix la legislació de règim local.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 179/1995,
de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada i
que fa referència a l’ identificació següent:
EXPEDIENT
Primer.- Identificació.
 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.

- TOTAL

61,50 €

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.

RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2016-0055, DE DATA 30 DE DESEMBRE
ON S’APROVA LA CONCESSIÓ DIRECTA I PAGAMENT DE SUBVENCIONS A L’AMPA
DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL PRIORAT DE BANYERES DEL PENEDÈS.(481/2016)
Atès que el passat 30 de desembre de 2016 es va aprovar el següent Decret:

“DECRET
ASSUMPTE: Concessió directa i pagament de subvencions a l’AMPA de l’Escola Mare de
Déu del Priorat de Banyeres del Penedès
EXPEDIENT: 481/2016

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès vistes les
facultats que la Legislació de Règim Local m’atorga, dicto el present decret:

L’AMPA del CEIP Mare de Déu del Priorat és una entitat sense ànim de lucre vàlidament
constituïda, que realitza activitats pels alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat.
En data 28 d’octubre de 2016, amb registre d’entrada RE-3936, l’AMPA lliura a aquest
Ajuntament les memòries econòmiques pels següents conceptes:
-

Reutilització de llibres
Activitats genèriques a l’escola
Activitats d’escola oberta

sol·licitant una subvenció per imports de 7.500 euros, 9.000 euros i 3.500 euros,
respectivament, i corresponent a les actuacions dutes a terme pels conceptes indicats durant
el curs escolar 2015-2016.
Un cop examinada la documentació justificativa per part del Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, s’ha comprovat que s’han realitzat les activitats per a
les quals se sol·licita la subvenció, així com el compliment de la finalitat que determina la
concessió de la mateixa, i que la subvenció rebuda juntament amb els ingressos acreditats
per l’entitat beneficiària, no superen el cost total de l’activitat subvencionada.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Codi Validació: 995AGA26GM3967YTFK6ML2TWK | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 55

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expedient 481/2016. Concessió directa de subvencions

No obstant, respecte l’activitat d’Escola Oberta s’han detectat mancances en la justificació,
per la qual cosa s’ha de procedir a requerir a l’entitat que esmeni les deficiències detectades
per la Intervenció en la justificació.
Respecte les altres activitats, la documentació justificativa és correcta, d’acord amb el
següent detall:
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
Import

2613

31/10/2015

Ediciones
S.L.U.

Arrahona Compra llibres biblioteca

4.785,50 €

2709

09/11/2015

Ediciones
S.L.U.

Arrahona Compra llibres escolars

7.572,78 €

FC/150645

30/07/2015

Edicions 96

Compra agendes

559,70 €

7650

09/50/2016

Distribució
editorials

d’estocs Compra llibres Sant Jordi

308,88 €

TOTAL DESPESES

13.226,86 €

ACTIVITATS GENÈRIQUES A L’ESCOLA
Núm. Factura

Data factura

Proveïdor

Concepte

Import

A/150350

30/09/2015

Divertalia

Servei
d’acollida
setembre

mes

336,00 €

A/150372

30/10/2015

Divertalia

Servei d’acollida 1h mes octubre

336,00 €

A/150426

30/11/2015

Divertalia

Servei
d’acollida
novembre

1h

mes

336,00 €

A/150472

31/12/2015

Divertalia

Servei
d’acollida
desembre

1h

mes

336,00 €

A/160022

31/01/2016

Divertalia

Servei d’acollida 1h mes gener

336,00 €

A/160065

29/02/2016

Divertalia

Servei d’acollida 1h mes febrer

336,00 €

A/160114

31/03/2016

Divertalia

Servei d’acollida 1h mes març

336,00 €

A/160153

29/04/2016

Divertalia

Servei d’acollida 1h mes abril

336,00 €

A/160196

31/05/2016

Divertalia

Servei d’acollida 1h mes maig

336,00 €

A/160254

30/06/2016

Divertalia

Servei d’acollida 1h mes juny

336,00 €

A/160255

30/06/2016

Divertalia

Menjador

1h

(monitoratge

i

750,20 €

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Concepte
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Data factura Proveïdor

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Núm. Factura

Alicia Bailey Garrido

Psicologia i logopèdia octubre

495,00 €

291

27/11/2015

Alicia Bailey Garrido

Psicologia i logopèdia novembre

396,00 €

304

18/12/2015

Alicia Bailey Garrido

Psicologia i logopèdia desembre

396,00 €

7

26/01/2016

Alicia Bailey Garrido

Psicologia i logopèdia gener

396,00 €

15

26/02/2016

Alicia Bailey Garrido

Psicologia i logopèdia febrer

396,00 €

65

30/03/2016

Alicia Bailey Garrido

Psicologia i logopèdia març

693,00 €

142

29/04/2016

Alicia Bailey Garrido

Psicologia i logopèdia abril

693,00 €

235

27/05/2016

Alicia Bailey Garrido

Psicologia i logopèdia maig

693,00 €

329

27/069/2016 Alicia Bailey Garrido

Psicologia i logopèdia juny

495,00 €

A/150377

30/10/2015

Divertalia

Animador castanyada

54,45 €

A/150461

18/12/2015

Divertalia

Patge Reial

99,00 €

A/160046

03/02/2016

Divertalia

Animador (3 xanquers)

050/15

02/09/2015

La Ballaruga

Projecte Carnet únic

71,00 €

22/02/2016

20160129

Impremta Ramon

Impressió guies Ampa

56,56 €

03/01/2016

03126

Jordi Beltran

Cessió drets guia il·lustrada

250,17 €

08/10/2015

20150756

Impremta Ramon

Impressió guies Ampa

175,45 €

A/160149

22/04/2016

Divertalia

Grup animació Sant Jordi

756,25 €

15/ 1341

09/06/2015

Tangram

Material

529,50 €

16/ 7096

25/04/2016

Tangram

Espaldera

373,89 €

014-16

27/06/2016

Sonanta Espectaculos Festa escuma fi de curs

27/06/2016

Lidl

Compra aigües i sucs Festa fi
de curs

016/196

08/06/2016

TIF publicitat

Samarretes

1 160309

27/05/2016

Informàtica Belmar

Paper informàtic

15,90 €

A/150448

30/11/2015

Divertalia

Material menjador

56,86 €

326,70 €

363,00 €
81,20 €

314,60 €

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

29/10/2015
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268

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

càtering) juny

Material menjador

22/06/2016

Glòria
Playà

6002

19/12/2015

Xavier Cortiada Güell

Sonorització
2015

330

27/06/2016

Alicia Bailey Garrido

Xerrada aprenentatge

115,92 €

Basagañas Taller de consciència holística
per a pares i mares
Festival

TOTAL DESPESES

Nadal

1.492,00 €

423,50 €

90,00 €
14.409,15 €

Atès que en el pressupost general d’aquesta Corporació per a l’exercici 2016, s’ha previst una
assignació nominativa a l’AMPA en concepte de subvenció, partida pressupostària 32131
48204, per un import de 20.000 euros, en concepte “Subvenció AMPA CEIP Mare de Déu del
Priorat”.
Atès l’article 118 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals que seguidament
es transcriu:

“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals o els
seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades, per a
fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per a promoure la consecució d’un fi públic,
sense prejudici del que s’estableix a l’article 121 d’aquest Reglament”
Atès l’article 213 i següents de la Llei d’Hisendes Locals:

“Artículo 213. Control interno.
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina
en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión
económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas
dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control
financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen
reglamentariamente, y función de control de la eficacia.”

Vist l’art. 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els
concordants del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Art. 28. Concessió directa
1. La resolució de concessió i, si escau, els convenis a través dels quals es canalitzen
aquestes subvencions establiran les condicions i compromisos aplicables de
conformitat amb allò disposat en aquesta llei.

Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes
nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, o en els de les
corporacions locals, sens perjudici d’allò que a aquest respecte estableixi la seva
normativa reguladora.
Vist l’esborrany dels convenis reguladors de la subvenció, que es transcriuen seguidament:

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Divertalia
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30/09/2015

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

A/150354

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ASSOCIACIÓ DE
MARES I PARES D’ALUMNES DEL CEIP MARE DE DÉU DEL PRIORAT PER REGULAR LA
CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER FINANÇAR EL PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE
LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2015-2016
Banyeres del Penedès, .. de desembre de 2016

Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès.
I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients per a
formalitzar el present conveni,
MANIFESTEN
PRIMER.- Que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat és
una entitat sense ànim de lucre vàlidament constituïda, que vetlla per a la millora de la
qualitat educativa dels seus fills i filles. En aquest marc, i dins de les seves accions, es
contempla l’organització, la gestió i direcció d’activitats educatives en l’etapa que va dels 4
als 12 anys d’edat.
SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació de
les diverses activitats que l’AMPA realitza, entre les quals es troba el projecte Reutilització de
llibres.
TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.
Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat, les parts signants subscriuen el
present conveni, d’acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte i finalitat
L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat, per import de SET MIL CINC CENTS
EUROS (7.500 €) per finançar el projecte de Reutilització de llibres durant el curs escolar
2015-2016.
SEGON.- Beneficiari
2.1 Requisits

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

I de l’altra banda la Sra. Laura Borrellas Bernal, major d’edat, amb DNI 47772061A, que
actua com a Presidenta en nom i representació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
del CEIP Mare de Déu del Priorat, amb CIF G43264084.
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D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès i Regidor d’Educació de la mateixa corporació, que actua en el seu nom i
representació.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

REUNITS

S’ha comprovat que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del
Priorat no és deutor per cap concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per
tant, compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En qualsevol
cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el cost
total de les actuacions objecte de la subvenció.
QUARTA.- Import i forma de pagament
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat per a les activitats especificades en la clàusula
primera d’aquest conveni, amb la quantitat de SET MIL CINC-CENTS EUROS (7.500 €), a
càrrec de la partida pressupostària 3231.48204 del pressupost vigent.
Aquesta quantitat serà abonada en un termini de 10 dies des de la signatura d’aquest
conveni, regulador de la concessió de la subvenció.
El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de l’Annex 1.

CINQUENA.- Forma de justificació i termini
Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni ja han estat
realitzades, atès que la subvenció estén els seus efectes al curs escolar 2015-2016.
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat ha presentat
justificants que acrediten la realització de les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com
el compliment de la finalitat que determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de
l’Annex 2.No obstant, els justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en
qualsevol moment.
Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 3.
SISENA.- Règim jurídic aplicable
En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2016 i la normativa aplicable de la Llei General
Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Administracions Públiques, en

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions
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L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat es compromet a
adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les
activitats objecte d’aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió
“amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2.2 Obligacions

tot allò que no sigui contrari a la Llei general de Subvencions.
En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
L’Alcalde i Regidor d’Educació de l’Ajuntament

de Banyeres del Penedès

Amadeu Benach i Miquel

Laura Borrellas Bernal

José Félix Velasco Martínez”

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ASSOCIACIÓ DE
MARES I PARES D’ALUMNES DEL CEIP MARE DE DÉU DEL PRIORAT PER REGULAR LA
CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT A DIVERSES ACTIVITATS
REALITZADES PER L’ASSOCIACIÓ DURANT EL CURS ESCOLAR 2015-2016, EN
BENEFICI DELS ALUMNES DEL CENTRE
Banyeres del Penedès, .. de desembre de 2016
REUNITS
D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès i Regidor d’Educació de la mateixa corporació, que actua en el seu nom i
representació.
I de l’altra banda la Sra. Laura Borrellas Bernal, major d’edat, amb DNI 47772061A, que
actua com a Presidenta en nom i representació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
del CEIP Mare de Déu del Priorat, amb CIF G43264084.
Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès.
I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients per a
formalitzar el present conveni,
MANIFESTEN
PRIMER.- Que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat és
una entitat sense ànim de lucre vàlidament constituïda, que vetlla per a la millora de la
qualitat educativa dels seus fills i filles. En aquest marc, i dins de les seves accions, es
contempla l’organització, la gestió i direcció d’activitats educatives en l’etapa que va dels 4
als 12 anys d’edat.
SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació de
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de Banyeres del Penedès

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

El secretari interventor tresorer de

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

La Presidenta de l’Associació de Mares i Pares
l’Ajuntament
d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat

les diverses activitats que l’AMPA realitza.
TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.
Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat, les parts signants subscriuen el
present conveni, d’acord amb les següents

-

Servei d’acollida
Servei de pedagogia, psicologia i logopèdia al món educatiu
Celebració de festes escolars
Suport a la programació genèrica del curs

SEGON.- Beneficiari
2.1 Requisits
S’ha comprovat que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del
Priorat no és deutor per cap concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per
tant, compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, per a ser beneficiària d’una subvenció pública.
2.2 Obligacions
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat es compromet a
adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les
activitats objecte d’aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió
“amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament.
TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions
Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En qualsevol
cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el cost
total de les actuacions objecte de la subvenció.
QUARTA.- Import i forma de pagament
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat per a les activitats especificades en la clàusula
primera d’aquest conveni, amb la quantitat de NOU MIL EUROS (9.000 €), a càrrec de la
partida pressupostària 3231.48204 del pressupost vigent.
Aquesta quantitat serà abonada en un termini de 10 dies des de la signatura d’aquest
conveni, regulador de la concessió de la subvenció.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat, per import de NOU MIL EUROS (9.000
€) per dur a terme una sèrie d’activitats en benefici dels alumnes del CEIP Mare de Déu del
Priorat, activitats que es concreten en les següents:
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PRIMERA.- Objecte i finalitat

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

CLÀUSULES

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de l’Annex 1.
CINQUENA.- Forma de justificació i termini

SISENA.- Règim jurídic aplicable
En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2016 i la normativa aplicable de la Llei General
Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Administracions Públiques, en
tot allò que no sigui contrari a la Llei general de Subvencions.
En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
L’Alcalde

i

Regidor

d’Educació

de

l’Ajuntament

de

Banyeres

del

Penedès

Amadeu Benach i Miquel
La Presidenta de l’Associació de Mares i Pares
l’Ajuntament
d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat
Laura Borrellas Bernal

El secretari interventor tresorer de
de Banyeres del Penedès
José Félix Velasco Martínez”

Per tot això,
RESOLC
PRIMER.- Concedir una subvenció a l’AMPA del CEIP Mare de Déu del Priorat per import de
SETZE MIL CINC-CENTS EUROS (16.500 €) en concepte de:
-

Subvenció per reutilització de llibres per import de 7.500 euros
Subvenció per activitats genèriques a l’escola per import de 9.000 euros

SEGON.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’AMPA del

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 3.
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L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat ha presentat
justificants que acrediten la realització de les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com
el compliment de la finalitat que determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de
l’Annex 2.No obstant, els justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en
qualsevol moment.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni ja han estat
realitzades, atès que la subvenció estén els seus efectes al curs escolar 2015-2016.

CEIP Mare de Déu del Priorat, que serveix com a instrument per formalitzar aquesta
subvenció, i que es transcriu en la part antecedent.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde i Regidor d’Educació per a la signatura del conveni i per a dur
a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.

SISÈ.- Ratificar el present decret a la propera Junta de Govern Local.
SETÈ.- Donar compte d’aquest decret al proper Ple ordinari que se celebri.
VUITÈ.- Notificar l’acord al beneficiari.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà
de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un
mes des de l’endemà de la notificació, davant del mateix òrgan que l’ha dictat.

L’alcalde
Amadeu Benach i Miquel

En dono fe,
El Secretari Interventor Tresorer
José Félix Velasco Martínez

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

CINQUÈ.- Requerir a l’AMPA perquè esmeni la documentació justificativa de l’activitat Escola
Oberta.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

QUART.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 16.500 euros a favor de
l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Priorat de Banyeres del Penedès a càrrec de l’aplicació
pressupostària 3231 48204 del vigent pressupost.

AMADEU BENACH I MIQUEL”

Per això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Ratificar el Decret 2016-0055 on s’aprova la concessió directa i pagament de
subvencions a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Priorat de Banyeres del Penedès. Exp
481/2016 i denegar la tercera activitat fins la justificació corresponent.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Els expedients que consten a continuació no estaven inclosos en l'ordre del dia i
s'inclouen en l'acta, prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 de la
Legislació sobre Règim Local vigent a Catalunya 2008:
Expedient C/14/197
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L’ALCALDE

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ACORD DE DEIXAR SENSE EFECTE EL SEGON ACORD DE LA PART
RESOLUTIVA PRES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA DE DATA
31 D’AGOST DE 2016 I DONAR CONFORMITAT AL CERTIFICAT-INFORME DEL
SECRETARI INTERVENTOR TRESORER DE DATA 10 DE GENER DE 2017.-C/14/197
Atès que en la Junta de Govern Local extraordinària de data 31 d’agost de 2016 es va
aprovar la part resolutiva que a continuació es detalla literalment:

Tercer. Autoritzar i disposar del crèdit de 140.000 euros, amb càrrec a la partida 9330/622.04
del pressupost municipal vigent per atendre el pagament del preu de la compravenda
acordada, i també del crèdit necessari amb càrrec a la partida pressupostària 920/226.04 del
pressupost vigent, sota la rúbrica “Despeses Jurídiques, contencioses” en la qual hi ha un
crèdit disponible de 3.111,18 euros per assumir les despeses registrals i notarials que se’n
derivin de l’adquisició.
Quart. Facultar l’alcalde perquè procedeixi a signar en nom d’aquest Ajuntament tots els
documents públics i privats necessaris per a l’execució dels presents acords.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’entitat “Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL”, com a
venedor, i requerir-lo alhora perquè comparegui davant del notari que se li designi per a
l'atorgament de la corresponent escriptura de compravenda.
Sisè. Inscriure l'esmentat immoble en el Registre de la Propietat i en l'Inventari Municipal de
Béns, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.
Setè. Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa pot interposar-se recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini
de 2 mesos a comptar de l’endemà de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació”.

Atès que el secretari interventor tresorer emet en data 10 de gener de 2017
certificat-informe, el qual es transcriu literalment a continuació:

“José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès.
CERTIFICO:
Que a l’acord de la Junta de Govern Local extraordinària de data 31 d’agost de 2016 (annex
1) es va adquirir el següent immoble amb la següent ubicació i tenint en compte que la part
resolutiva de l’acord deia literalment:

“Primer. Adquirir a títol de compravenda l'immoble ubicat número 7 de la Plaça de
l'Ajuntament finca registral 300, referència cadastral 1209516ÇF8710G0001LY
d'aquesta població, per 140.000 euros.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Segon. Autoritzar la segregació de escala/sota-escala/ del número 9 i agregació a la finca
número 7.
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l'Ajuntament finca registral 300, referència cadastral 1209516ÇF8710G0001LY d'aquesta
població, per 140.000 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

“Primer. Adquirir a títol de compravenda l'immoble ubicat número 7 de la Plaça de

Segon. Autoritzar la segregació de escala/sota-escala/ del número 9 i agregació a
la finca número 7.

Sisè. Inscriure l'esmentat immoble en el Registre de la Propietat i en l'Inventari
Municipal de Béns, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.
Setè. Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa pot interposar-se
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de
Tarragona en el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva notificació”.
Així mateix, s’adjunten al present certificat (annex 2) els informes complementaris de
compatibilitat d’usos i resta de paràmetres emesos per l’arquitecta municipal Sra. Mireia
Barba en data 24 i 26 d’agost de 2016.
També s’adjunta (annex 3) l’informe favorable de la Generalitat de Catalunya sobre
l’adquisició directa basat en les motivacions que consten en l’expedient: Proximitat a la seu de
l’Ajuntament, principalment, i restriccions mercat immobiliari.
Posteriorment, es modifica l’acord de la Junta de Govern Local de referència respecte al
finançament de l’operació, a partir de la creació del Patrimoni Municipal del Sòl, s’adjunta
acord (annex 4) de la creació de tal Patrimoni Municipal del Sòl on en el seu punt cinquè de la
part resolutiva es diu literalment el següent:

“CINQUÈ.- Aprovar el canvi de finançament del projecte corresponent a la compra
de la Cooperativa, que es va acordar per Junta de Govern Local de data 31 d’agost
de 2016 per un import de 140.000 € finançant el projecte íntegrament per operació
de crèdit, i substituint-lo per fons propis de tresoreria provinents del Patrimoni
Municipal del Sòl, deixant sense efecte el finançament previst al Pressupost de
2016, d’acord amb el que s’exposa a l’informe de Secretari-Intervenció de 12 de
desembre de 2016”.
Fetes les comprovacions pertinents, s’ha d’afirmar que l’edifici adquirit està contemplat dins
d’una segregació cadastral però no pas com a segregació registral.
L’expedient administratiu es tramita d’inici com segregació de dues finques. Fetes les
corresponents comprovacions cal manifestar que l’adquisició no ha de comportar tramitació
de segregació registral alguna, ja que des del punt de vista registral existeixen dues finques
físicament independents, tot i que cadastralment s’hagués pogut considerar com a dues
edificacions i per tant, la gestió s’ha tramitat com a segregació prèvia al respecte.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Cinquè. Notificar aquest acord a l’entitat “Cellers Domenys i Secció de Crèdit
SCCL”, com a venedor, i requerir-lo alhora perquè comparegui davant del notari que
se li designi per a l'atorgament de la corresponent escriptura de compravenda.
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Quart. Facultar l’alcalde perquè procedeixi a signar en nom d’aquest Ajuntament tots
els documents públics i privats necessaris per a l’execució dels presents acords.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Tercer. Autoritzar i disposar del crèdit de 140.000 euros, amb càrrec a la partida
9330/622.04 del pressupost municipal vigent per atendre el pagament del preu de la
compravenda acordada, i també del crèdit necessari amb càrrec a la partida
pressupostària 920/226.04 del pressupost vigent, sota la rúbrica “Despeses
Jurídiques, contencioses” en la qual hi ha un crèdit disponible de 3.111,18 euros per
assumir les despeses registrals i notarials que se’n derivin de l’adquisició.

Tenint en compte que la tramitació inicial partia de la base d’una segregació i que l’informe
favorable de la Generalitat de Catalunya que contemplava l’esmentada segregació es basava
substantivament en les justificacions d’adquisició directa, convé distingir jurídicament les dues
situacions fàctiques a saber, indicades anteriorment: punt de vista cadastral enfront del punt
de vista registral, i per tant per economia processal, cal donar com a bo l’expedient inicial que
sí contemplava la mencionada segregació.
En conclusió, l’objecte de l’adquisició és:

SUBSANAR LA REFERÈNCIA CADASTRAL: Hi ha una errada en la referència
cadastral de l’acord de Junta de Govern Local sent la referència correcta la següent:
1209516CF8710G0001LY
B.

Preu d’adquisició: d’acord el Decret 92/2015:

“Tercer.- Que el preu de la compravenda, atenent que amb la segregació no serà
necessària la construcció d’una caixa d’escala, es redueix a 140.000,00 €, que seran
satisfets, en quatre terminis, en els termes establerts a l’article 174 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, essent els següents:
1r. termini, en formalitzar l’escriptura, el proper mes de febrer de 2016,
import 50.000,00 €.
2n. termini, durant el mes de febrer de l’any 2017, import 35.000,00 €.
3r. termini, durant el mes de febrer de l’any 2018, import 30.000,00 €.
4t. termini, durant el mes de febrer de l’any 2019, import 25.000,00 €”.

C.

Fer constar que el primer termini s’ha fet efectiu en data 1 de setembre de 2016
(annex 5)
Canvi de forma de finançament d’acord el Ple extraordinari de data 30 de desembre
de 2016:

“CINQUÈ.- Aprovar el canvi de finançament del projecte corresponent a la compra
de la Cooperativa, que es va acordar per Junta de Govern Local de data 31 d’agost
de 2016 per un import de 140.000 € finançant el projecte íntegrament per operació
de crèdit, i substituint-lo per fons propis de tresoreria provinents del Patrimoni
Municipal del Sòl, deixant sense efecte el finançament previst al Pressupost de
2016, d’acord amb el que s’exposa a l’informe de Secretari-Intervenció de 12 de
desembre de 2016”.

D.

No existeix cap gravamen o hipoteca sobre l’objecte d’adquisició existint informe
favorable de la Generalitat de Catalunya respecte a les justificacions que motiven
l’adquisició directa en concordança amb la compatibilitat urbanística que es desprèn
de l’informe tècnic de l’expedient.

E.

Consta en l’expedient informe de l’arquitecta Sra. Mireia Barba de data 14 de
setembre de 2016, la informació substantiva es transcriu a continuació literalment:

“...
Actualment, a la planta primera de la finca 300 i 147 s’accedeix per unes escales
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Adquirir a títol de compravenda l'immoble ubicat número 7 de la Plaça de
l'Ajuntament finca registral 300, referència cadastral 1209516ÇF8710G0001LY
d'aquesta població, per 140.000 euros.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Immoble:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

A.

F.

Actualment, a la planta primera de la finca 300 i 147 s’accedeix per unes escales
situades en la finca 300, pel que s’ha arribat a l’acord entre Ajuntament i
Cooperativa, que la finca 147 cedeix l’ús del lavabo de la primera planta a la finca
300 situat a la plaça de l’Ajuntament, 7 mentrestant no es procedeixi a la segregació
física de la cessió d’ús de la finca 300 a la finca 147 indicada en la finca 300.
...”
Significar que no existeix a l’expedient que ens ocupa cap segregació registral i que
la descripció física consta a l’informe de l’arquitecta de data 14 de setembre de 2016
on s’indica el següent:

“... Les finques originàries són dues, malgrat que cadastralment és una...”
Finalment, resta pendent la autorització al Sr. Alcalde per a la signatura de l’escriptura pública
corresponent, sense perjudici de reconèixer allò indicat a la Llei 7/1985, de d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local en el seu article 21.1:

“Artículo 21.
1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes
atribuciones:

…
b) Representar al ayuntamiento.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

“...

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

situades en la finca 300, pel que s’ha arribat a l’acord entre Ajuntament i
Cooperativa, que la zona que compren el sota volta de la caixa d’escala, així com,
la zona del caixer automàtic, i la resta de l’immoble sense incloure la caixa
d’escales, és a dir, la zona que actualment ocupa l’entitat de crèdit, que és la línia
divisòria des del carrer fins al final de la finca, de conformitat amb la caixa d’escales,
de superfície 27.85 m2 d’ocupació de parcel.la, se li cedeix a l’ús a la Cooperativa
Agrícola mentrestant segueixi prestant el servei d’entitat bancària al municipi i per un
període màxim de 50 anys, de conformitat amb l’article 75 del Decret 336/1988, de
17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
...”

I perquè consti a efectes oportuns signo el present certificat al qual adjunto substantivament i
formal els cinc annexes mencionats amb el vistiplau de l’alcalde, Sr. Amadeu Benach i Miquel,
a Banyeres del Penedès, el 10 de gener de 2017.
Vist-i-plau
L’alcalde,”

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Deixar sense efecte el segon acord de la part resolutiva, transcrit a
continuació, pres en la Junta de Govern Extraordinària de data 31 d’agost de 2016.

“Segon. Autoritzar la segregació de escala/sota-escala/ del número 9 i agregació a la finca
número 7”.
SEGON.- Donar conformitat al contingut del certificat-informe emès en data 10 de gener
de 2017 pel secretari interventor tresorer, transcrit literalment en la part expositiva.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a la signatura i gestions necessàries en l’execució
dels presents acords.
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…”

QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat “Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL”.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple que se celebri.

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PLECS CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR PER LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS DE BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp. C/16/007
Inicialment per Providència de l’Alcaldia de data 20 d’abril de 2016 es va incoar
l’expedient administratiu per a la contractació del servei de neteja de les
dependències municipals i es va demanar l’informe sobre el procediment legal a
seguir, i sobre l’existència de consignació pressupostària, així com la redacció del
corresponent Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques.
En data 20 d’abril de 2016 els serveis tècnics municipals van informar sobre
l’adequació de les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, així com la
idoneïtat de l’objecte i el contingut del mateix. Igualment es van incorporar els plecs
de prescripcions tècniques a l’expedient.
Per aquest motiu es va dictar providència de l'alcaldia, en la qual es disposava:
1. Iniciar l’expedient administratiu per a la licitació del servei de neteja de les
dependències municipals que és necessari degut a la finalització del contracte
anterior, per un import de 404.000€ i 84.840 € d’IVA amb un termini d’execució de 4
anys.
2. Que s’emeti l’informe procedent de secretaria intervenció, sobre el procediment
legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària
respectivament; així com la redacció dels corresponents Plec de clàusules
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques.
Després de diferents actes administratius, per exemple, ampliació de terminis per
presentació de pliques i subsanació d’errors en documentació de l’expedient, pel ple
de 22 de setembre , s’aprova el procediment de desestiment de licitació del servei de
neteja de dependències municipals.
D'acord amb tot això, per tal de procedir a la contractació del servei de neteja , per un
import de 488.840 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 404.000€, pressupost
net, i 84.840 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir per la contractació del servei neteja de les dependències municipals, per un import
de 488.840 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:404.000 €, pressupost net, i
84.840 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb un termini
d’execució de 4 anys.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé
aquesta restarà condicionada a què els plecs de clàusules estiguin definitivament
aprovats.
TERCER. Optar pel procediment obert harmonitzat a l’adjudicació del present contracte.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expedient C/16/007

418/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Sol·licitant:
DNI núm. ..... 653-W
Data de Sol·licitud: 1/12/2016
Registre entrada: E/16/4314
Assumpte: Sol·licita més presència de seguretat, Seprona o qui
faci falta perquè els caçadors estan molt a prop de
les instal·lacions esportives caçant i els seus gossos
empaiten als gossos dels veïns del Municipi i
intimiden a la gent amb trets a l’aire.
Atès que l’actual regulació normativa de la caça és la Llei 1/1970, de 4
d’abril, una competència transferida a les comunitats autònomes però,
tanmateix, Catalunya és una de les dues úniques que no han regulat
aquesta matèria. És per aquest motiu que Catalunya encara es regeix per la
llei bàsica estatal.
Atès que les zones de seguretat són definides a la Llei 1/1970, de 4 d’abril,
de caça, i declarades pel Director general del Medi Natural per tal de
garantir l’adequada protecció de les persones i els seus béns davant les
activitats cinegètiques. En aquestes zones, és prohibida la utilització
d’armes de foc o l’exercici de la caça. També és prohibit disparar en direcció
a aquestes zones sempre que els caçadors no es trobin a una distància
més gran que la que puguin abastar els projectils, o que la configuració del
terreny intermedi impedeixi arribar a la zona de seguretat.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Favorable
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Expedient 418/2016. Model d'instància-general

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

QUART. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars,
la documentació per prendre part en el concurs es presentarà dins el termini que més
tard finalitzi dels dos següents:
52 dies naturals contats des de la data de l’anunci del contracte a la Comissió
Europea. DOUE.
15 dies naturals contats a partir del següent a aquell en que aparegui el referit
anunci en el BOPT.
CINQUÈ. Autoritzar la despesa per import de 488.840 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 404.000 €, pressupost net, i 84.840 € en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a les partides pressupostàries
prorrogades 2312 22700 corresponent a la dependència de Serveis Socials, 3120
22700 corresponent al Consultori Mèdic, 3230 22700 corresponent a l’Escola Bressol
, 3231 22700 corresponent a l’Escola Pública, 3371 22700 corresponent a local de
joves, 9200 22700 corresponent a Ajuntament, 9201 22700 corresponent al Hotel
d’Entitats, 9202 22700 corresponent a Jutjat de Pau, 9203 22700 corresponent a
l’Emissora, 9240 22700 corresponent al Centre Cívic Ernest Lluch, 9241 22700
corresponent Centre Cívic Sant Miquel, 9243 22700 corresponent Centre Cívic Joan
Català i 3330 22700 corresponent al Museu Josep Cañas aquesta última pel que fa a
la neteja del Museu Josep Cañas, prevista al pressupost d’aquest organisme,
integrat en el pressupost general de la Corporació per a l’exercici de Exercici 2016.
SISÈ. Comunicar als quatre licitadors que es van presentar al primer procediment del
qual es va desistir. Quantificant en 20,00 euros la indemnització per la documentació
presentada.

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

EXPEDIENT:
O / 16 / 130 – G 452/2016
ASSUMPTE:
Proposta d’Alcaldia
SOL·LICITANT:
JIC DNI ... 751-J
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Arranjament del frontal del balcó
EMPLAÇAMENT:
Pau Casals, 12
REFERÈNCIA CADASTRAL:
1208513CF8710G0001PY
En data 20 de desembre de 2016, el Sr. JIC DNI ... 751-J va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 20 de desembre de 2016, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 2 de gener de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 4 de gener de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto,
que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran
al que estableix la legislació de règim local.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 179/1995,
de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada i
que fa referència a l’ identificació següent:

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Favorable
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Expediente 452/2016. OBRES MENORS O/16/130

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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 Comunicar que el coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament ha informat en data 12 de gener que una vegada
realitzades les inspeccions necessàries per part dels Serveis
Tècnics, s’ha traslladat la queixa als Agents Rurals del Baix
Penedès per tal de demanar una major presència i control
d’aquestes zones per qüestions de seguretat durant la
temporada de caça.
Tanmateix, si es detecten activitats de caça que puguin vulnerar
la seguretat de les persones, cal trucar immediatament al
telèfon 112 on es posaran en contacte directament amb els
Agents Rurals els quals es traslladaran en el moment a la zona
de la infracció.
SEGON
Notificar aquest acord al sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

EXPEDIENT
Primer.- Identificació.
 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.
Arranjament del frontal del balcó.

1208513CF8710G0001PY
JIC DNI ... 751-J

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència
 Suspensió de Llicències:

No

 Afectació del domini públic: No
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 de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la
següent liquidació tributària:
- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

1,50 €

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

37,50 €

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 461/2016. Aprovació de factures jgl 29-12-2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Referència Cadastral:

 Promotor:

Pau Casals, 12
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 Emplaçament de les obres:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

 Descripció de les obres:

RATIFICAR SI S’ESCAU EL DECRET D’ALCALDIA 2016-0054 APROVACIÓ DE
FACTURES EXP. 461/2016
Atès, que en data 30 de desembre de 2016, es va dictar el decret d’alcaldia
2016-0054, que a continuació es transcriu en la seva literalitat:
“Sotmeses a la consideració dels reunits la següent relació de factures presentades pels
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2016:
Descripció

Canon Penedès, S.A

322,25 € Ampliació garantia impressora Centre Civic

Endesa Energia, S.A

274,40 € Electricitat 11-11-2016 a 13-12-2016 Escola Publica 486758404

Endesa Energia, S.A

1.256,80
Electricitat 14-10-2016 a 15-12-2016 TP-2124 UA 486797811
€

Creu Roja Española

193,36 € Servei teleassistència domiciliaria desembre

Hidro Tarraco, S.A

13,37 € Material reparació aigua

Enric Queralt i Cata

292,00 € Curs formatiu Escola Bressol

Laboratori d’Anàlisi
Doctor Borrell, S.L

729,63 € Anàlisis fangs depuradora

SYG, S.A
Fornell Consultors
Carns Josep
Quimeco
mantenimiento, S.L
Josepa Jané Figueres
Ca la Rita
Endesa Energia XXI,
S.L.U
Endesa Energia, S.A

-8,86 € Abonament material enllumenat
665,76 € 61 notes informatives finques propietat ajuntament
83,46 € Carn per banc d'aliments
313,39 € Decapante graffitis per pintades per vandalisme
178,27 € Pollastres i patates per banc d'aliments
1.256,46
Electricitat 15-10-2016 a 15-12-2016 Enllumenat públic
€
Electricitat 13-10-2016 a 15-12-2016 Centre Civic Sant Miquel
171,57 €
498435001

Endesa Energia, S.A

196,66 € Electricitat 14-10-2016 a 15-12-2016 C. Saragossa 40009879950

Endesa Energia, S.A

403,84 € Electricitat 14-10-2016 a 15-12-2016 Dalt Saifores 40010744906
Electricitat 19-10-2016 a 19-12-2016 Semàfors Crta TP-2124
40012172271

Endesa Energia, S.A

53,82 €

Endesa Energia, S.A

61,77 € Electricitat 17-10-2016 a 19-12-2016 C. Burgos 40010310810

Endesa Energia, S.A

356,84 € Electricitat 17-10-2016 a 16-12-2016 Pou Boscos 486797845

Endesa Energia, S.A

155,63 €

Endesa Energia, S.A
Fornell Consultors

Electricitat 11-11-2016 a 13-12-2016 Bombeig JM Caparros
486923567
Electricitat 17-10-2016 a 19-12-2016 Consultori Mèdic
657,13 €
486271260
6594,50 € Honoraris confecció inventari bens patrimonials del sol

Espai Lleure Divertalia,
260,26 € Servei menús servits Escola Bressol mes desembre
S.L
Electricitat 11-08-2016 a 16-10-2016 ermita mare de Deu
Endesa Energia, S.A
33,87 €
40010423092
Electricitat 13-10-2016 a 14-12-2016 Pous Regants
Endesa Energia, S.A
120,32 €
40023363156
Endesa Energia, S.A

311,10 € Electricitat 11-11-2016 a 13-12-2016 Sant Miquel 40023363327

Endesa Energia, S.A

202,43 € Electricitat 19-10-2016 a 20-12-2016 Local Joves, Serveis
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Raó Social

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Nº Factura
FACT-2016-60
0
FACT-2016-74
6
FACT-2016-74
7
FACT-2016-74
8
FACT-2016-74
9
FACT-2016-75
0
FACT-2016-75
1
FACT-2016-75
2
FACT-2016-75
4
FACT-2016-75
5
FACT-2016-75
6
FACT-2016-75
7
FACT-2016-75
8
FACT-2016-75
9
FACT-2016-76
1
FACT-2016-76
2
FACT-2016-76
3
FACT-2016-76
4
FACT-2016-76
5
FACT-2016-76
6
FACT-2016-76
7
FACT-2016-76
8
FACT-2016-76
9
FACT-2016-77
0
FACT-2016-77
1
FACT-2016-77
2
FACT-2016-77

56,60 € Electricitat 17-10-2016 a 20-12-2016 Dipòsit Aigua 40022396708

Endesa Energia, S.A

309,14 € Electricitat 19-10-2016 a 20-12-2016 Pou Boscos 486272849

Endesa Energia, S.A

100,78 €

Fornell Consultors

665,77 € 61 notes informatives registre de la propietat

Incatur, S.L

237,97 € Material de serveis per reparació

Electricitat 19-10-2016 a 20-12-2016 Centre Civic Saifores
40023363180

Josepa Jané Figueres 1718,01 € Lots de nadal
Agrupació Coral Ressò
Grues i materials
Mallol, S.LFerrovial Servicios,
S.A
Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona
Roso Borrell
Montserrat

490 € Actuació concert Sant Esteve
700,29 € Material
630,00 € Servei reparació parc del Priorat
318,25 € Anunci BOP modificació estatuts entitat urbanística dels boscos
250,70 € Joguines per la Creu Roja

Beatriz Pérez Diaz

114,00 € Classes manualitats mes desembre

Montserrat Coll Casas

192,39 € Distribució 1400 flyers

Xarxa Audiovisual
Local

60,50 € Servei protocol general

TIF97 Publicitat

54,45 € Targetes visita Amadeu Benach

TIF97 Publicitat

54,45 € Targetes visita Anna Jané

Media Saturn
Multichannel, S.A.U

498,00 € Nevera banc aliments

Aurèlia Rull Montserrat

81,30 € Llet i oli per banc d'aliments

Aurèlia Rull Montserrat

10,25 € Ambientador Centre Civic

Laura Rubio i Tugas
Ferrovial Servicios
Cespa, S.A
Fleca Degustació
l'Avinguda
Productos pinturas
Tarragona 2000

314,60 € Sessió de contes i titelles
1805,10 € Servei neteja pintades per vandalisme
1.010,90
Servei de neteja carrer Barcelona
€
28,90 € Coca per missa del gall 24 desembre
133,64 € Pintura per Centre Civic

Atès que se’ls hi ha donat la conformitat pels regidors de les àrees corresponents.
Atès que han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal, fent constar respecte
les següents factures advertiments sobre el procediment previ preceptiu del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, amb la ferma intenció de posterior
regularització:
FACT-2016-600, FACT-2016-749, FACT-2016-752, FACT-2016-779,
FACT-2016-784, FACT-2016-788, FACT-2016-789, FACT-2016-790,
FACT-2016-794, FACT-2016-795
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Endesa Energia, S.A

Socials 40022396459
Electricitat 20-10-2016 a 20-12-2016 Passatge Pavelló
375,12 €
40040538369

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

3
FACT-2016-77
4
FACT-2016-77
5
FACT-2016-77
6
FACT-2016-77
7
FACT-2016-77
8
FACT-2016-77
9
FACT-2016-78
0
FACT-2016-78
1
FACT-2016-78
4
FACT-2016-78
6
FACT-2016-78
7
FACT-2016-78
8
FACT-2016-78
9
FACT-2016-79
0
FACT-2016-79
1
FACT-2016-79
4
FACT-2016-79
5
FACT-2016-79
6
FACT-2016-79
7
FACT-2016-79
9
FACT-2016-80
0
FACT-2016-80
6
FACT-2016-80
7
FACT-2016-80
9
FACT-2016-81
0

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2016/0058, DE DATA 30 DE DESEMBRE
DE 2016 ON S’APROVA EL MANTENIMENT DEL CAMÍ DE PAPIOL ZONA CAMP DE
FUTBOL DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.- (477/2016)
Atès que el passat 30 de desembre de 2016 es va aprovar el següent Decret:

“ DECRET 2016-0058
ASSUMPTE: servei de manteniment del Camí del Papiol zona Camp de Futbol del
municipi de Banyeres del Penedès
EXPEDIENT: 477/2016
Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès vistes les
facultats que la Legislació de Règim Local m’atorga, dicto el present:
Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de desembre de 2016, que es
transcriu seguidament:
“ Assumpte: Necessitat d’adequació de l’accés al camí del Papiol.
INFORME TÈCNIC
Vista la necessitat que actualment té l’Ajuntament de tindre en bon estat, a condicionats,
accessibles i transitables els camins municipals dels quals es titular.
I un cop realitzada les inspeccions necessàries per part dels servies tècnics, s’ha verificat
que cal realitzar una adequació del Camí del Papiol, per a que es pugui utilitzar amb
seguretat millorant les condicions d’accessibilitat actuals.
Aquesta feina consistirà en realitzar un rebaix amb maquina retro-excavadora a l’accés al
Camí del Papiol cantonada carrer Mestre Güell, per a ser formigonat posteriorment. Es
pretén donar una major amplitud en aquest punt d’accés al camí. Aquesta feina forma
part de diverses actuacions que anirem realitzant per millorar les condicions i
l’accessibilitat d’aquest camí.
D’aquesta manera es pretén millorar la seguretat, la salubritat i l’accessibilitat de tots els

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Expedient 477/2016. Contracte menor de serveis
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Ratificar el decret d'alcaldia número 2016-0054, de data 30 de desembre de
2016, referent a l'aprovació de factures.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar les factures detallades a la part antecedent, per un import total de
28.361,96 €, a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del vigent
pressupost.
SEGON.- Procedir a la comptabilització en la fase comptable corresponent i
posteriorment al pagament efectiu.
TERCER.- Ratificar el present decret per la propera Junta de Govern Local.
QUART.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera
sessió.”

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.
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ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de manteniment del Camí del Papiol
zona Camp de Futbol del municipi de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016 es va incoar
l’expedient administratiu per al servei de manteniment del Camí del Papiol zona
Camp de Futbol del municipi de Banyeres del Penedès, i sobre l’existència de
consignació pressupostària per a finançar la despesa que comporta la
formalització del contracte respectivament ; i així mateix, s’informi sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinari del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
1.3 El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 520,66 euros i 109,34 euros
d’IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

camins i garantir un itinerari de vianants continu.
L’ús públic del camins municipals ha de garantir la seguretat i confort per tots els usuaris.
Cost econòmic:
El cost del servei de retro-excavadora per realitzar el rebaix i adequació d’aquest punt del
camí segons oferta presentada, amb registre d’entrada 4691 del 28 de desembre de
2016, es de:
-FERROVIAL SERVICIOS
Pressupost servei de retro-excavadora: 630,00 € IVA no inclòs
Per tot això, un cop estudiada la solució tècnica i econòmica ofertada, es dona el vist i
plau dels Serveis Tècnics per portar a terme les feines pressupostades.”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de desembre de 2016, que es
transcriu seguidament:
“Núm. Expt. 477/2016
Assumpte : aprovació del contracte de servei de manteniment del Camí del Papiol zona
Camp de Futbol del municipi de Banyeres del Penedès.
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 29 de desembre de
2016, i de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional emeto el següent:
INFORME

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
3.4 La contractació del servei de manteniment del Camí del Papiol zona Camp de
Futbol del municipi de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el
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b)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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 520,66 euros i 109,34
euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de
conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès
que és un contracte menor de serveis. No obstant, existeix delegació a favor de
la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de
data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de
juny de 2015.
2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera
que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte menor,
d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.
2.6 Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat
aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016, el
procediment legal a seguir és el següent.
a)
L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la
normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

3.8

Per tot això,
RESOLC
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de manteniment del Camí del Papiol
zona Camp de Futbol del municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Ferrovial
Servicios de Valls per un import de 520,66 euros i 109,34 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 4540 210.00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar el present Decret a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.”
«
Ho mana i signa l’alcalde a Banyeres del Penedès, el 30 de desembre 2016”
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Ratificar el Decret 2016/0058 on s’aprova servei de manteniment del Camí
del Papiol zona Camp de Futbol del municipi de Banyeres del Penedès. Exp. 477/2016.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 478/2016. Contracte menor de serveis
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2016/0057, DE DATA 30 DE DESEMBRE
DE 2016 ON S’APROVA L’ARRANJAMENT DE DESPERFECTES PELS AIGUATS DEL
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3.6

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

3.5

procediment del contracte menor per un import de 520,66 euros i 109,34 euros
d’IVA.
En la partida pressupostària 4540 210.00 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 630 euros per a contractar el servei de
manteniment del Camí del Papiol zona Camp de Futbol del municipi de
Banyeres del Penedès, i és necessari, d’acord amb l’establert en la disposició
addicional segona de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel
secretari interventor l’existència d’aquest crèdit
L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.297.530 euros, per
la qual cosa l’import de la contractació, que és de 520,66 euros i 109,34 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.
La contractació del servei de manteniment del Camí del Papiol zona Camp de
Futbol del 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.
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.”

Assumpte : aprovació del contracte de servei d’arranjament desperfectes pels aiguats del
mes de novembre a la zona carrer Barcelona del municipi de Banyeres del Penedès.
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 29 de desembre de
2016, i de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional emeto el següent:
INFORME
1. ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’arranjament desperfectes pels
aiguats del mes de novembre a la zona carrer Barcelona del municipi de
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Atès que el passat 30 de desembre de 2016 es va aprovar el següent Decret:
“DECRET 2016-00057
ASSUMPTE: servei d’arranjament desperfectes pels aiguats del mes de novembre a la
zona carrer Barcelona del municipi de Banyeres del Penedès.
EXPEDIENT: 478/2016
Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès vistes les
facultats que la Legislació de Règim Local m’atorga, dicto el present:
Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de desembre de 2016, que es
transcriu seguidament:
“ Assumpte: Necessitat neteja extraordinària del carrer Barcelona.
INFORME TÈCNIC
Vista la necessitat que actualment té l’Ajuntament de tindre en bon estat, acondicionats i
transitables els camins i carrers municipals dels quals es titular.
I un cop realitzada les inspeccions necessàries per part dels servies tècnics, s’ha verificat
que a causa de les fortes pluges del mes de novembre cal realitzar una neteja d’urgència
de les terres acumulades al carrer Barcelona degut als aiguats d’aquests dies, per a que
es pugui utilitzar amb seguretat i en unes condicions de salubritat adients.
D’aquesta manera es millorarà la seguretat, la salubritat i l’accessibilitat del carrer
Barcelona i es garantirà un itinerari de vianants continu.
L’ús públic dels carrers i camins municipals ha de garantir la seguretat i confort per tots
els usuaris.
Cost econòmic:
S’han demanat oferta per realitzar la neteja en qüestió, amb registre d’entrada 4689 del
28 de desembre de 2016.
-FERROVIAL SERVICIOS
Pressupost neteja extraordinària amb camió aigua-batre i peó amb
bufador:
919,00 € IVA no inclòs
Per tot això, un cop estudiada la proposta tècnica i econòmica ofertada, es dona el vist i
plau dels Serveis Tècnics per portar a terme les feines pressupostades.”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de desembre de 2016, que es
transcriu seguidament:
“Núm. Expt. 478/2016

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

MES DE NOVEMBRE A LA ZONA CARRER BARCELONA DEL MUNICIPI DE
BANYERES DEL PENEDÈS.- (478/2016)

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

2.1 Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (endavant
TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat deferent d’una
obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació d’aquesta llei, els contractes
de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».
2.2 La legislació aplicable és la següent :
a) Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del
TRLCSP.
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c) La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
d)
El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments
obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat previstos al
TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que es podran
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient
per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 759,50 euros i 159,5
euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de
conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès
que és un contracte menor de serveis. No obstant, existeix delegació a favor de
la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de
data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de
juny de 2015.
2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera
que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte menor,
d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.
2.6 Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat
aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016, el
procediment legal a seguir és el següent.
a)
L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
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2. FONAMENTS DE DRET
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Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016 es va incoar
l’expedient administratiu per al servei d’arranjament desperfectes pels aiguats del
mes de novembre a la zona carrer Barcelona del municipi de Banyeres del
Penedès, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la
despesa que comporta la formalització del contracte respectivament ; i així
mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb
els recursos ordinari del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per a contractar.
1.3 El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 759,50 euros i 159,5 euros
d’IVA.

3

CONCLUSIONS
3.4 La contractació del servei d’arranjament desperfectes pels aiguats del mes de
novembre a la zona carrer Barcelona del municipi de Banyeres del Penedès es
pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un import de 759,50
euros i 159,5 euros d’IVA.
3.5 En la partida pressupostària 1532 210.00 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 919 euros per a contractar el servei
d’arranjament desperfectes pels aiguats del mes de novembre a la zona carrer
Barcelona del municipi de Banyeres del Penedès, i és necessari, d’acord amb
l’establert en la disposició addicional segona de la llei de contractes del sector
públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit
3.6 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.297.530 euros, per
la qual cosa l’import de la contractació, que és de 759,50 euros i 159,5 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.
3.7 La contractació del servei d’arranjament desperfectes pels aiguats del mes de
novembre a la zona carrer Barcelona del 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.
3.8 La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes
esmentats en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de
Govern Local.”
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La resolució d l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària
dins del termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat.
La notificació ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de
si és o no definitiu en via administrativa i l’expressió dels recursos que
procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han presentar i el termini per a
interposar-los.
2.8 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de
capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
2.9 En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació
que ha de complir la persona adjudicatària.
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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

Per això, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Ratificar el Decret 2016/0057 on s’aprova l’arranjament de desperfectes pels
aiguats del mes de novembre a la zona carrer Barcelona del municipi de Banyeres del
Penedès. Exp. 478/2016.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 479/2016. Contracte menor de serveis
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2016/0057, DE DATA 30 DE DESEMBRE
DE 2016 ON S’APROVA L’ARRANJAMENT DE DESPERFECTES PRODUÏTS PELS
AIGUATS DEL MES DE NOVEMBRE, ZONA RIERA DAVANT EMPRESA ENAGAS DEL
MUNICIPI DE BANYERS DEL PENEDÈS.- (479/2016)
Atès que el passat 30 de desembre de 2016 es va aprovar el següent Decret:
«DECRET 2016-0056
ASSUMPTE: servei d’arranjament desperfectes produïts pels aiguats del mes de
novembre, zona riera davant empresa Enagas del municipi de Banyeres del Penedès.
EXPEDIENT: 479/2016
Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès vistes les
facultats que la Legislació de Règim Local m’atorga, dicto el present:
Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de desembre de 2016, que es
transcriu seguidament:
“ Assumpte: Necessitat neteja i adequació tram de riera a causa de les pluges.
INFORME TÈCNIC
A causa de les pluges del mes de novembre de 2016, el 29 de novembre de 2016 rebem
l’avís de la formació d’un forat d’importants dimensions, llindant al camí de Banyeres a
Llorenç a la zona de la riera. Concretament, segons el cadastre, al polígon 10 parcel·la
58, amb referència cadastral 43020A010000580000OO.
Un cop realitzada la inspecció per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament es detecta
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Ho mana i signa l’alcalde a Banyeres del Penedès, el 30 de desembre de 2016”
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RESOLC
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei d’arranjament desperfectes pels aiguats
del mes de novembre a la zona carrer Barcelona del municipi de Banyeres del Penedès,
a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls per un import de 759,50 euros i 159,5 euros
d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 1532 210.00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar el present Decret a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Per tot això,

1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’arranjament desperfectes produïts
pels aiguats del mes de novembre, zona riera davant empresa Enagas del
municipi de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 30 de desembre de 2016 es va incoar
l’expedient administratiu per al servei d’arranjament desperfectes produïts pels
aiguats del mes de novembre, zona riera davant empresa Enagas del municipi de
Banyeres del Penedès i sobre l’existència de consignació pressupostària per a
finançar la despesa que comporta la formalització del contracte respectivament ; i
així mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinari del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per a contractar.
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Assumpte : aprovació del contracte de servei d’arranjament desperfectes produïts pels
aiguats del mes de novembre, zona riera davant empresa Enagas del 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 30 de desembre de
2016, i de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional emeto el següent:
INFORME
1. ANTECEDENTS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

un buidat de terres, de dimensions aproximades de 6m de llarg x 4m d’amplada x 3m de
profunditat, just al llindar del camí, provocat per l’aigua de les intenses pluges dels dies
anteriors. S’observa, que en el punt on s’ha produït el buidat, recull les aigües de pluja
provinents del camí, d’Enagas i de la parcel·la 58 polígon 10 i que aquestes aigües
discorren per una cuneta de terra paral·lela a dit camí que canalitza l’aigua fins al punt on
s’ha produït el buidat generant un remolí d’aigua, motiu pel qual s’ha produït aquest
buidat de terres.
Aquest fet suposa una gran perillositat cara a la seguretat pública i viària, donat que es
podria esllavissar la plataforma de la calçada al haver-se buidat les terres que conformen
el talús que feien estable la base de la calçada.
Per tot això, s’ha informat a l’ACA amb urgència, ja que afecta al domini públic d’aquesta,
la qual ha enviat 2 dies després a un tècnics per avaluar els danys i fer una proposta de
reparació amb caràcter d’urgència.
Per tal de poder avaluar i proposar una reparació , l’Ajuntament ha hagut de realitzar
amb urgència una neteja i adequació de les herbes i canyes de la zona de la riera
afectada, per tal de poder tindre una visió global del problema.
Descripció dels treballs previs de neteja del talut:
-Servei de neteja i adequació del talut amb maquina retro-excavadora amb peó,
inclosa la recollida de les tones de poda del desbroç i el transport a l’abocador
autoritzat corresponent.
Cost econòmic:
-FERROVIAL SERVICIOS
Pressupost servei retro-excavadora amb peó: 960,62 € IVA no inclòs
Per tot això, un cop estudiada la proposta tècnica i econòmica ofertada, amb registre
d’entrada 4690, el servei a realitzar ascendirà a un total de MIL CENT SEIXANTA DOS
EUROS AMB TRENTA CINC CENTIMS, IVA inclòs.”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 30 de desembre de 2016, que es
transcriu seguidament:
“Núm. Expt. 479/2016
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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 793,90 euros i 166,72
euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de
conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès
que és un contracte menor de serveis. No obstant, existeix delegació a favor de
la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de
data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de
juny de 2015.
2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera
que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte menor,
d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.
2.6 Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat
aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 30 de desembre de 2016, el
procediment legal a seguir és el següent.
a)
L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la
normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1.3 El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 793,90 euros i 166,72 euros
d’IVA.

c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

CONCLUSIONS
3.4 La contractació del servei d’arranjament desperfectes produïts pels aiguats del
mes de novembre, zona riera davant empresa Enagas del municipi de Banyeres
del Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un
import de 793,90 euros i 166,72 euros d’IVA.
3.5 En la partida pressupostària 4520 277.00 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 960,62 euros per a contractar el servei
d’arranjament desperfectes produïts pels aiguats del mes de novembre, zona
riera davant empresa Enagas del municipi de Banyeres del Penedès, i és
necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la llei de
contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència
d’aquest crèdit
3.6 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.297.530 euros, per
la qual cosa l’import de la contractació, que és de 793,90 euros i 166,72 euros
d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior
al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és
de l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta
competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de
data 22 de juny de 2015.
3.7 La contractació del servei d’arranjament desperfectes produïts pels aiguats del
mes de novembre, zona riera davant empresa Enagas del 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.
3.8 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.”

Per tot això,
RESOLC
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei d’arranjament desperfectes produïts
pels aiguats del mes de novembre, zona riera davant empresa Enagas del municipi de
Banyeres del Penedès, a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls per un import de 793,90
euros i 166,72 euros d’IVA.
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La resolució d l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària
dins del termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat.
La notificació ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de
si és o no definitiu en via administrativa i l’expressió dels recursos que
procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han presentar i el termini per a
interposar-los.
2.8 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de
capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
2.9 En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació
que ha de complir la persona adjudicatària.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

b)

SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 4520 227.00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar el present Decret a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.”

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’HONORARIS PER LA
MODIFICACIÓ DELS TREBALLS DE LA REPARCEL.LACIÓ URB. ELS BOSCOS DE
BANYERES DEL PENEDÈS. 486/2016
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 9 de gener de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’honoraris per la
modificació dels treballs de la reparcel·lació de la urbanització Els Boscos de Banyeres
del Penedès a l’empresa Estudi GVR Arquitectes de Barcelona, per un preu total de
2.148,76 euros i 451,24 euros d’IVA.
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 9 de gener de 2017, que es transcriu
seguidament:

“Núm. Expt. 486/2016
Assumpte : aprovació del contracte de servei d’honoraris pels treballs de Coordenades
de totes les parcel·les adjudicades, i els llindar dels quatre costats de les parcel·les
esmentades, això es motivat pel compliment de la Llei 13/2015 de 24 de juny de 2015
que va entrar en vigor al mes de novembre. Treballs de la reparcel·lació de la
urbanització Els Boscos de Banyeres del Penedès, donat que les fitxes fins ara
confeccionades no contemplaven paràmetres avui exigibles.
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 9 de gener de 2017, i de
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent:
INFORME

1. ANTECEDENTS
1.1

Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’honoraris pels treballs de
Coordenades de totes les parcel·les adjudicades, i els llindar dels quatre costats
de les parcel·les esmentades, això es per la Llei 13/2015 de 24 de juny de 2015
que va entrar en vigor al mes de novembre. de la reparcel·lació de la urbanització
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Expedient 486/2016. Contracte menor de serveis

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Per això, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Ratificar el Decret 2016/0056 on s’aprova l ’arranjament de desperfectes
produïts pels aiguats del mes de novembre, zona riera davant empresa Enagas del
municipi de Banyeres del Penedès. Exp. 479/2016.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Els Boscos de Banyeres del Penedès.

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

Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del
TRLCSP.

b)

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

c)

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

d)

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

2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments
obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat previstos al
TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que es podran
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient
per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 2.148,76 euros i 451,24
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
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1.3 El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 2.148,76 euros i 451,24 euros
d’IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 9 de gener 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per al servei d’honoraris per la modificació dels treballs de la
reparcel·lació de la urbanització Els Boscos 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.

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.

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.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

a)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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 9 de gener de 2017, el
procediment legal a seguir és el següent.

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.
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d) Que els codis DIR3 són:

3

CONCLUSIONS

3.5 En la partida 9200 226.04 de pressupost prorrogat hi ha consignació suficient per
a autoritzar la despesa per import de fins a 2.600 euros per a contractar el servei
d’honoraris per la modificació dels treballs de la reparcel·lació de la urbanització
Els Boscos 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
3.6 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.297.530 euros, per
la qual cosa l’import de la contractació, que és de 2.148,76 euros i 451,24 euros
d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior
al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és
de l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta
competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de
data 22 de juny de 2015.
3.7 La contractació del servei d’honoraris per la modificació dels treballs de la
reparcel·lació de la urbanització Els Boscos 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.
3.8 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’honoraris pels treballs de
Coordenades de totes les parcel·les adjudicades, i els llindar dels quatre costats de les
parcel·les esmentades, això es motivat pel compliment de la Llei 13/2015 de 24 de juny
de 2015 que va entrar en vigor al mes de novembre. Treballs de la reparcel·lació de la
urbanització Els Boscos de Banyeres del Penedès, donat que les fitxes fins ara
confeccionades no contemplaven paràmetres avui exigibles. treballs de la reparcel·lació
de la urbanització Els Boscos de Banyeres del Penedès a l’empresa Estudi GVR
Arquitectes de Barcelona, per un preu total de 2.148,76 euros i 451,24 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 9200 226.04 del pressupost prorrogat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017
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Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un import
de 2.148,76 euros i 451,24 euros d’IVA.
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3.4

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

La contractació del servei d’honoraris pels treballs de Coordenades de totes les
parcel·les adjudicades, i els llindar dels quatre costats de les parcel·les esmentades, això
es motivat pel compliment de la Llei 13/2015 de 24 de juny de 2015 que va entrar en
vigor al mes de novembre. Treballs de la reparcel·lació de la urbanització Els Boscos de
Banyeres del Penedès, donat que les fitxes fins ara confeccionades no contemplaven
paràmetres avui exigibles.

Expedient 12/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals

PROPOSTA D'ACORD D'APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ D’ACTIVITATS INCLOSES EN EL CATÀLEG PER A
PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. EXP. 12/2017
Atès el règim específic de la convocatòria: Bases específiques que han de regir la
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments i
entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a
programacions culturals dels ajuntaments, publicades en el BOP de Tarragona núm. 58
d'11 de març de 2014. Les referències a l'any 2014 que s'hi contenen s'entenen fetes el
2016 a tots els efectes.
Atès que segons la convocatòria l’import màxim de subvenció anual per a Banyeres del
Penedès és de 7.436,00 euros i que el passat 1 de desembre de 2016 es van sol·licitar
subvencions per import total de 5.850,00 euros.
Atès que el passat 26 de desembre de 2016 es va celebrar el Concert de Sant Esteve a
l’Església Parroquial de Santa Eulàlia el qual va anar a càrrec de l’Agrupació Coral
Ressò de l’Arboç.
Atès que l’actuació està inclosa al servei de l’ecataleg de la Diputació de Tarragona.
Espectacle

Agrupació
Concert de
Coral Ressò Sant Esteve

Data
actuació
26/12/2016

Import
490,00 €

Número
factura
1/2016

Data aprovació
factura
30/12/2016

Import
subvencionat
490,00 €

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar sol·licitar la subvenció per a la contractació d’activitats incloses en el
catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments de la Diputació de Tarragona per
l’actuació de l’Agrupació Coral Ressò de l’Arboç el dia 26 de desembre de 2016 i per
import de 490 euros.
SEGON.- Aprovar realitzar els tràmits oportuns a través del servei e-catàleg de la
Diputació de Tarragona.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 27/2017. Contracte menor de serveis de suport i assessorament en
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Grup
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Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

la remissió al Ministeri d'Hisenda i AAPP obligacions d'informació, ordres
HAP/2105/2012 i HAP/2082/2014 exercici 2017

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 12 de gener de 2017 s’ha
acreditat la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el servei de suport i
assessorament en matèria econòmica pel compliment de les obligacions de
subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord
amb les Ordres HAP/2105/2012 I HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, tant per l’ens
Ajuntament de Banyeres del Penedès com pel seu organisme autònom Fundació Josep
Cañas, per un preu de:
- 4.600 euros i 966 euros d’IVA respecte l’Ajuntament i
- 1.252 euros i 262,92 euros d’IVA respecte l’organisme autònom Fundació Josep
Cañas.
Atès l’informe del Secretari Interventor Tresorer, Sr. José Félix Velasco Martínez, de data
12 de gener de 2017, que es transcriu seguidament:
I”INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
Expedient: 27/2017
Assumpte : contracte de serveis de suport i assessorament en matèria econòmica per
donar compliment a les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, de conformitat amb les Ordres HAP/2105/2012 i
HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017.
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 12 de gener de 2017, i
de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional emeto el següent:
INFORME

1. ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de suport i assessorament en matèria
econòmica per donar compliment a les obligacions de subministrament
d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de conformitat
amb les Ordres HAP/2105/2012 i HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, tant per
l’ens Ajuntament de Banyeres com pel seu organisme autònom Fundació Josep
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PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE
SUPORT I ASSESSORAMENT EN MATÈRIA ECONÒMICA PEL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, D’ACORD AMB LES ORDRES HAP/2105/2012 I
HAP/2082/2014, DURANT L’EXERCICI 2017. EXP. 27/2017

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Cañas.

-

4.600 euros i 966 euros d’IVA respecte l’Ajuntament i
1.252 euros i 262,92 euros d’IVA respecte l’organisme autònom Fundació
Josep Cañas.

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

Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del
TRLCSP.
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c) La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
d)
El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments
obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat previstos al
TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que es podran
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient
per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, que ascendeix a 5.852 euros i
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1.4 El preu del contracte ascendeix a les següents quantitats:
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1.3 Per provisió de l’Alcaldia de data 12 de gener de 2017 es sol·licita informe
d’intervenció sobre existència de crèdit, on s’acrediti que existeix crèdit adequat i
suficient per finançar la despesa que comporta el contracte; i, així mateix,
s’informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
a contractar.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1.2 Per provisió de l’Alcaldia de data 12 de gener 2017 s’ha incoat l’expedient
administratiu per dur a terme el contracte de serveis consistent en suport i
assessorament en matèria econòmica per donar compliment a les obligacions de
subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
de conformitat amb les Ordres HAP/2105/2012 i HAP/2082/2014, durant
l’exercici 2017, tant per l’ens Ajuntament de Banyeres com pel seu organisme
autònom Fundació Josep Cañas.

1.228,92 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.

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 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 TRLCSP.
2.9 En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació
que ha de complir la persona adjudicatària.
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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 12 de gener de 2017, el
procediment legal a seguir és el següent.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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.

3

CONCLUSIONS

3.2. El pressupost de l’exercici 2017 va ser aprovat inicialment per acord del Ple de data
30 de desembre de 2016 i es troba en tràmit d’exposició pública fins al proper 30 de
gener. Es considera, per tant, (de conformitat amb l’article 169.9 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 21.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril)
automàticament prorrogat el pressupost de l’exercici anterior, amb els seus crèdits
inicials. La pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o programes que hagin de
concloure en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos
específics o afectats.
3.3. A la partida 9200 227.06 del pressupost prorrogat hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 5.852 euros i 1.228,92 euros d’IVA per a
contractar el servei de suport i assessorament en matèria econòmica per donar
compliment a les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, de conformitat amb les Ordres HAP/2105/2012 i
HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, respecte els ens Ajuntament de Banyeres i
Organisme Autònom Fundació Josep Cañas, sent necessari, d’acord amb l’establert en
la disposició addicional segona de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui
pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit.
3.4. L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.297.530 euros, per la
qual cosa l’import de la contractació, que és de 5.852 i 1.228,92 euros d’IVA, d’acord
amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior al 10% d’aquells
recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és de l’alcaldia, sens perjudici
de la delegació de l’exercici d’aquesta competència conferida a la Junta de Govern
Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va
donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.
3.5.La contractació del servei de suport i assessorament en matèria econòmica per
donar compliment a les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, de conformitat amb les Ordres HAP/2105/2012 i
HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, es pot fer mitjançant el procediment del contracte
menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha
de tramitar el pagament.
3.6. L’acord que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes esmentats en
els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona adjudicatària en el termini
de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de Govern Local.
El Secretari-interventor-tresorer
José Félix Velasco Martínez“
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4.600 euros i 966 euros d’IVA respecte l’Ajuntament i
1.252 euros i 262,92 euros d’IVA respecte l’organisme autònom Fundació
Josep Cañas.
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3.1. La contractació del servei de suport i assessorament en matèria econòmica per
donar compliment a les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, de conformitat amb les Ordres HAP/2105/2012 i
HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, es pot fer mitjançant el procediment del contracte
menor, per un import de 5.852 euros i 1.228,92 euros d’IVA, amb el següent
desglossament:

Per tot això,

4.600 euros i 966 euros d’IVA respecte l’Ajuntament i
1.252 euros i 262,92 euros d’IVA respecte l’organisme autònom Fundació Josep
Cañas

Aquestes quantitats es facturaran en quatre quotes trimestrals de 1.463 euros i 307,23
euros d’IVA cada una, en els mesos de febrer, maig, agost i novembre de 2017.
SEGON.- Autoritzar i disposar, des del punt de vista comptable, la despesa a càrrec de
la partida 9200 227.06 del pressupost prorrogat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA
Número de
data
Decret
2016-0048 19/12/2016
2016-0049

19/12/2016

2016-0050

19/12/2016

2016-0051

23/12/2016

2016-0052

23/12/2016

2016-0053
2016-0054

27/12/2016
30/12/2016

Assumpte

Expedient

Bestreta reintegrable per treballador amb DNI: 277Q
Rectificació per fer constar que s'ha produït un error
material en el dossier anomenat "Projecte de
reparcel·lació Els Boscos" aprovat definitivament
23/9/2014.
Convocatòria Junta de Govern Local de data 22 de
desembre de 2016
Aprovació nòmines corresponents al mes de desembre
de 2016
Serveis extraordinaris fora de la jornada laboral
efectuats pel personal laboral de l’Ajuntament durant el
mes novembre i desembre.
Convocatòria sessió Ple extraordinari 30.12.2016
Aprovació de factures

439/2016
194/2016

JGL/2016/10
460/2016
371/2016
462/2016
461/2016
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PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de suport i assessorament en matèria
econòmica pel compliment de les obligacions de subministrament d’informació al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb les Ordres HAP/2105/2012 i
HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, tant respecte l’ens Ajuntament de Banyeres del
Penedès com l’organisme Autònom Fundació Josep Cañas, per un preu total de 5.852
euros i 1.228,92 euros d’IVA, d’acord amb el següent desglossament:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

30/12/2016

2016-0057

30/12/2016

2016-0058

30/12/2016

2016-0059

30/12/2016

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

481/2016
479/2016
478/2016
477/2016
475/2016

Número : 2017-0001 Data : 23/01/2017

2016-0056

Aprovar la concessió directa de subvenció a l'AMPA,
curs 2015-2016, pels conceptes Reutilització de llibres i
Activitats genèriques a l'escola
Arranjament desperfectes pels aiguats mes de
novembre zona riera davant empresa Enagas
Arranjament desperfectes pels aiguats del mes de
novembre a la zona carrer Barcelona de Banyeres del
Penedès
Servei de manteniment del Camí Papiol zona Camp de
Futbol del municipi de Banyeres del Penedès
Neteja de pintades per vandalisme al municipi de
Banyeres del Penedès
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30/12/2016
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2016-0055

