JGL/2017/9

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

16 de març de 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 19:39 hores

Lloc

Sala de Juntas

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretari

José Félix Velasco Martínez

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt (sense dret a vot)

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

Òrgan col·legiat:
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

José Félix Velasco Martínez (2 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 21/03/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Amadeu Benach i Miquel (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 21/03/2017
HASH: 1581821f848ab8e104c277e28ae08fa6

ACTA

Unanimitat/Assentiment
S'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 9 de març de 2017.

Expedient O/16/027. Construcció magatzem per a ús agrícola

EXPEDIENT:
O / 16 / 027
ASSUMPTE:
Informe tècnic (5)
SOL·LICITANT:
674-X
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Construcció d’un magatzem per a ús agrícola.
EMPLAÇAMENT:
Polígon 6 Parcel.la 105
REFERÈNCIA CADASTRAL:
43020A006001050000OQ

“El tècnic que subscriu, examinada la sol·licitud i documentació que conforma l’expedient de
referència, i en compliment del que estableix l'art. 188.3 artículo.189.1 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 de Catalunya, emet el següent:
INFORME
Primer.- Identificació.
 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.

 Descripció de les obres:

Construcció d’un magatzem per a ús agrícola.

 Emplaçament de les obres:

Polígon 6 Parcel.la 105

 Referència Cadastral:
 Promotor:

43020A006001050000OQ
674-X

 Identificació del redactor del projecte: 924-E, Arquitecte Tècnic.
 Suspensió de Llicències:

No

 Afectació del domini públic:

No

Segon.- Documentació aportada.
La documentació aportada és la següent:
1- En data 14 de març de 2016, amb registre d’entrada 947 aporten:
Projecte d’execució visat.
Nota Simple Informativa de la finca amb una superfície de 1,5030 hectàrees.
Fitxa corresponent a la referència cadastral del immoble.
 Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 10 de desembre de 2013, en
què s’emet informe favorable a la inscripció d’un aprofitament d’aigües subterrànies
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PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017
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per a reg i per tant part de la finca passa a ser de regadiu, concretament 1.20 ha.
Fitxa estadística d’edificació i habitatge.
En data 5 de maig de 2016, amb registre d’entrada núm. 1627, es presenta la documentació
corresponent al requeriment sol·licitat en data 18 d’abril, amb registre de sortida núm. 945.
Aquesta consta de:
Full de Assumeix de la Direcció Facultativa de les obres.
D’acord amb l’article 22 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, constitueixen parcel·lació
urbanística totes del divisions o segregacions de terrenys. Atès que en la sol·licitud
presentada no hi ha cap projecte de segregació, divisió o reducció de superfície de la
parcel·la, ni tampoc es modifica la descripció cadastral de la finca, s’entén que no és
necessari la presentació del projecte de parcel·lació.
Contracte no formalitzat de lloguer i un rebut conforme paga els autònoms.
Justificació gràfica en el plànol d’emplaçament que no s’ocupa la “Zona de valor
natural i paisatgístic” (clau 21), que hi ha dins la parcel·la i que correspon a un bosc
illa.
En data 2 de juny de 2016, amb registre d’entrada núm. 2011, es presenta la documentació
corresponent al requeriment sol·licitat i aquesta consta de:
Declaració responsable conforme el magatzem agrícola, per al que es sol·licita la
llicència d’obres, s’utilitzarà per al treball del senyor 071-Q
Còpia del model 036.
En data 14 de juliol de 2016 amb registre d’entrada 2683, s’aporta la documentació
sol·licitada que acredita que el senyor 071-Q es dedica a la pagesia, que es va requerir en
data 25 de maig de 2016. Aquesta documentació consta de:
Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària.
Inscripció de l’empresari en el sistema de la Seguretat social.
En data 14 de desembre de 2016 i RS2142, es passa l’expedient als Serveis Territorials
d’Urbanisme per a que emetin informe. I en data 17 de gener de 2017 i RE175 s’entra a
l’Ajuntament la contesta del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, en el sentit que el magatzem agrícola proposat no supera els llindars establerts
pel planejament urbanístic i per tant, la seva tramitació no requereix informe de la Comissió
Territorial d’Urbanisme, sinó que resta subjecte únicament a llicència municipal.
Tercer.- Revisió de paràmetres urbanístics.
1- Planejament general en vigor: Normes Urbanístiques del P.O.U.M.
2- Planejament derivat en vigor: No és d’aplicació.
3- Ordenances municipals en vigor: No és d’aplicació.
4- Classificació del sòl: Sòl No Urbanitzable
5- Qualificació del sol: Zona de valor agrícola (clau 20) art 155, amb una petita zona de
valor natural i paisatgístic (clau 21) art 156, que d’acord amb la documentació
aportada en data 5 de maig de 2016, ja queda justificat que no s’ocupa.
D’acord amb l’article 155 del POUM resta regulat aquesta classe de sòl i en l’apartat 3
estableix que l’ús principal és l’agrícola i que s’admeten les construccions de magatzems
agrícoles.
6- Planejament territorial: Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, la parcel·la
pertany al Sòl de protecció Territorial, dins l’àrea de Sòl d’Interès agrari i/o
paisatgístic.
D’acord amb l’article 2.9 del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, per al Sòl d’Interès
agrari i/o paisatgístic inclòs en el Sòl de protecció Territorial, al que pertany la parcel·la 105
del polígon 6; i per a les intervencions que no aporten qualitat al medi natural i paisatgístic
(com és el cas que ens ocupa), l’autorització està especialment condicionada a la seva
correcta integració paisatgística i inserció territorial. Aquest factor és favorable si forma part
d’una finca molt més gran que l’espai que ocupa i contribueix de forma demostrable a la
viabilitat del conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca.
El projecte visat presentat no justificar la contribució de que hagués tingut que dir de forma
demostrable de la viabilitat del conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca.
7- Paràmetres urbanístics per a les construccions agrícoles (article 146 del P.O.U.M.)

que es transcriu a continuació:
“....Les construccions vinculades a una explotació agrària, destinades a ús de
magatzem de productes agrícoles, eines de camp i de maquinària i les destinades a
l’elaboració artesanal de productes, han de complir:
1. La construcció de magatzem per a productes agrícoles, eines de camp i
maquinària, només es permet quan estigui vinculada a una explotació agrícola.

D’acord amb la informació cadastral només consten 1,4269 Ha de regadiu, essent
una altra part de sòl improductiu (0.0224 Ha) i la resta és la zona de bosc de pins
qualificada com a clau 21, “Zona de valor natural i paisatgístic” (0.0537 Ha).
D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 10 de desembre de
2013, la superfície de regadiu és només d’1,2 Ha (part de la finca d’1,5030 Ha).
Per tant, segons documentació cadastral i de l’Agència Catalana de l’Aigua no es
disposa d’una propietat mínima d'1,5 Ha de terres de conreu de regadiu. No
compleix.
3.

Condicions de localització: les noves construccions es situaran en terrenys
amb pendent inferior al 20%, i es separaran una distancia mínima de 15 m dels
camins, 25 m de l’eix de les carreteres, 25 m de sèquies, canals i regs i 5 m de
les partions de la finca.

Es compleix aquest punt en quant a separacions, no obstant, el projecte aportat no
adjunta el plànol topogràfic per justificar que els terrenys tenen una pendent inferior
al 20%.
4.

Condicions de volum: el màxim volum edificable és de 400 m 3/Ha, amb un
màxim de 1.500 m3. Les construccions seran de planta baixa, amb una alçària
màxima de 7,00 metres respecte la rasant natural més baixa del terreny on
s’assenten. Cap dimensió serà superior a 30 m en planta. S’admeten les
instal·lacions tècniques que, justificadament, requereixin una major alçada,
sempre que no alterin la fesomia del paisatge.

La finca té una superfície total de 1.503 ha x 400 m3/ha suposa un volum màxim de
601.20 m3 i el volum que consta en projecte és de 531.25 m3, pel que es compleix
aquest punt.
5.

Impacte visual: per tal de minimitzar-lo, les façanes hauran d’estar
arrebossades i pintades, excepte quan el material base dels murs estigui
preparat per anar vist i tingui un cromatisme adequat al paisatge. Els colors
seran clars, de la gamma terrosa, i es rebutjaran, tant per a façanes com per a
cobertes, els materials metal·litzats i/o reflectants.

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

Cal acreditar una propietat mínima d'1,5 Ha de terres de conreu de regadiu o
de 4,5 Ha de terres de conreu de secà en una única extensió. La part de la
finca vinculada a l’edificació quedarà inscrita en el Registre de la propietat com
a indivisible.
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ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Com s’ha esmentat a l’apartat de documentació aportada s’ha aportat la
documentació actualitzada que acrediti que el senyor 071-Q es dedica a la pagesia.

Es compleix aquest punt.
6.

Caldrà aportar un projecte signat per tècnic competent, i visat pel col·legi
professional corresponent, que faci una descripció precisa de cada
construcció, pròpia d’una activitat agrícola que es proposi, alhora que justifiqui
la necessitat i distribució de la superfície construïda proposada.

Actualment, i d’acord amb el POUM no es disposa d’una propietat mínima d'1,5 Ha
de terres de conreu de regadiu per poder procedir a la construcció d’un magatzem
agrícola, pel que, al no complir dit paràmetre urbanístic procedeix informar
desfavorablement la llicència sol·licitada i no procedeix la obtenció de l’informe al
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
8- Suspensió de llicències: No
Quart.- Revisió de la normativa aplicable.
 D’acord amb el Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu
(DOGC núm. 330, de 20 de maig de 1983) i ateses les correccions d’errades
publicades al DOGC i les modificacions que estableix el Decret 82/1985; al grup 2n
de l’Annex 1 de l’esmentat decret, es fa esment a la unitat mínima de conreu que es
fixa de 4,5 Ha en secà i 1 Ha en regadiu. Aquest grup inclou el terme municipal de
Banyeres del Penedès (punt 2p).
D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 10 de desembre de
2013, la superfície de la parcel·la 105 del Polígon 6, és de 1,2 Ha (part de la finca
d’1,5030 Ha).

 L’article 57 del Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística estableix la documentació a presentar les sol·licituds de llicència
urbanístiques en sòl no urbanitzable quan no requereixen l’aprovació d’un pla
especial urbanístic o un projecte d’actuació específica prèviament al seu atorgament.
Respecte a aquest manca:
Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per a
dur a terme l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui
implantar (si s’escau) incloses les obres de connexió corresponents. El
document presentat no fa esment a si existeixen o no serveis o si en
necessitaran (57.1.c)
Justificar la proporcionalitat respecte l’activitat (57.2)
Memòria justificativa de l’actuació i la seva finalitat (57.1.a)
Cinquè.- Revisió del projecte tècnic aportat
Revisat el projecte tècnic visat presentat, es considera que existeixen les següents
mancances, a banda de les establertes en els punts tercer i quart:
Manca el plànol de fusteries
Manca el geotècnic.
Manca el control de qualitat

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

Cal obtenir, per a cada projecte de construcció agrícola d’una activitat agrària,
informe favorable del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural i seguir la tramitació establerta en la legislació
urbanística vigent, pel que fa a aquest tipus de construccions.
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S’aporta projecte executiu visat, no obstant, manca la justificació de la necessitat i
distribució de la superfície construïda.

-

D’acord amb la informació cadastral només consten 1,4269 Ha de regadiu, essent
una altra part de sòl improductiu (0.0224 Ha) i la resta és la zona de bosc de pins
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Manca el llibre d’ús i manteniment
Manca les normatives aplicables.
Manca la justificació respecte al sisme
Manca la justificació del compliment o no del CTE.
Manca plànol topogràfic.
En el plànol 01 on s’indiquen les separacions, no ha tingut en compte la
Llei de carreteres 37/2015 que estableix que la línia límit d’edificació es situa
a 25 m de l’aresta exterior de la calçada, considerant aquesta la vora
exterior de la part de la carretera destinada a la circulació de vehicles en
general. A més, estableix una zona d’afecció que està constituïda per dues
franges de terreny a ambdós costats de la carretera a una distància de 50 m
en carreteres de més d’un carril i convencionals. Pel que segurament
l’edificació proposada supera la línia límit d’edificació. Per tot l’anterior,
caldria reubicar la construcció proposada adaptant-se a la llei de carreteres
vigent i sol·licitar informe de carreteres.
Sisè.- Garanties.
No es pot calcular el total de la fiança, ja que no s’aporta els residus d’excavació que
comportarà l’obra a executar.
Cal aportar el càlcul dels residus d’excavació per tal d’establir la fiança respecte aquest
concepte.
En aplicació del Decret 89/2010 que aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC) en el moment d’obtenir llicència s’ha de dipositar una
fiança per garantir la correcta gestió del residus, l’import de la fiança és de 11 euros/tona amb
un mínim de 300 euros.
Setè.- Terminis.
Totes les llicències urbanístiques per executar obres han de fixar un termini per començar-les
i un altre per acabar-les, en funció del principi de proporcionalitat.
El termini per començar les obres serà d’un mes i el termini per acabar-les serà d’un any, a
partir de la data d’atorgament d’aquesta llicència.
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis, o les pròrrogues
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. A aquests efectes, el
document de la llicència ha d'incorporar l'advertiment corresponent.
Si les llicències no els fixen, el termini per començar les obres és d'un any i el termini per
acabar-les és de tres anys.
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis, o les pròrrogues
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. A aquests efectes, el
document de la llicència ha d'incorporar l'advertiment corresponent.
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, llevat dels casos
en què s'hagi acordat la suspensió de l'atorgament.
Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la
llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans
d'exhaurir-se els terminis establerts.
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.
CONCLUSIÓ
Tenint en compte les consideracions anteriors, la tècnica que subscriu considera que no
procedeix l’aportació dels requeriments esmentats al llarg dels punts tercer, quart, cinquè i
sisè de l’informe, degut a que procedeix informar desfavorablement la concessió de la
llicència urbanística per a la construcció d’un magatzem per a ús agrícola, pels motius que
s’exposen a continuació i que es consideren, a priori, no esmenables:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

-

qualificada com a clau 21, “Zona de valor natural i paisatgístic” (0.0537 Ha).

Per tant, segons tot l’anterior, la finca on es vol construir el magatzem agrícola no disposa
d’una propietat mínima d'1,5 Ha de terres de conreu de regadiu ni de 4.50 ha de terres de
conreu de secà en una única extensió per a poder realitzar la construcció.”
L’arquitecta
313-K
Banyeres del Penedès, a 08 de març de 2017"
Vista la literalitat de l'informe tècnic jurídic que tot seguit s'indica, el secretari fa propi l'informe
que consta a l'expedient donada l'argumentació jurídica del mateix.
Per tot això exposat , es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Denegar la llicència d’obres sol·licitada i que fa referència a la identificació
següent:
EXPEDIENT:
O / 16 / 027
ASSUMPTE:
Informe tècnic (5)
SOL·LICITANT:
674-X
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Construcció d’un magatzem per a ús agrícola.
EMPLAÇAMENT:
Polígon 6 Parcel.la 105
REFERÈNCIA CADASTRAL:
43020A006001050000OQ
SEGON.- Tenint en compte les consideracions anteriors, la tècnica que subscriu considera
que no procedeix l’aportació dels requeriments esmentats al llarg dels punts tercer, quart,
cinquè i sisè de l’informe, degut a que procedeix informar desfavorablement la concessió de
la llicència urbanística per a la construcció d’un magatzem per a ús agrícola, pels motius que
s’exposen a continuació i que es consideren, a priori, no esmenables.
-

-

D’acord amb la informació cadastral només consten 1,4269 Ha de regadiu, essent
una altra part de sòl improductiu (0.0224 Ha) i la resta és la zona de bosc de pins
qualificada com a clau 21, “Zona de valor natural i paisatgístic” (0.0537 Ha).
D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 10 de desembre de
2013, la superfície de regadiu és només d’1,2 Ha (part de la finca d’1,5030 Ha).
Segons informe del Departament de Territori i Sostenibilitat el magatzem agrícola
proposat no supera els llindars establerts pel planejament general, entenent com a
llindars, l’ocupació en planta, el sostre total i l’alçada màxima, i per tant, el no disposar
de la unitat mínima d’ 1.5 ha de terres de conreu de regadiu, no vol dir que es superi
els llindars del planejament sinó el no compliment de la propietat mínima necessària
per a poder fer construccions agrícoles.

Per tant, segons tot l’anterior, la finca on es vol construir el magatzem agrícola no disposa
d’una propietat mínima d'1,5 Ha de terres de conreu de regadiu ni de 4.50 ha de terres de
conreu de secà en una única extensió per a poder realitzar la construcció.”
TERCER.- Notificar el present acord al interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

Segons informe del Departament de Territori i Sostenibilitat el magatzem agrícola
proposat no supera els llindars establerts pel planejament general, entenent com a
llindars, l’ocupació en planta, el sostre total i l’alçada màxima, i per tant, el no disposar
de la unitat mínima d’ 1.5 ha de terres de conreu de regadiu, no vol dir que es superi
els llindars del planejament sinó el no compliment de la propietat mínima necessària
per a poder fer construccions agrícoles.
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-

D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 10 de desembre de
2013, la superfície de regadiu és només d’1,2 Ha (part de la finca d’1,5030 Ha).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

-

Expediente 2/2017. OBRES O/16/134 Agrupació de dues parcel·les (Gira-sol,1 i
Mimoses,4)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

INFORME TÈCNIC

“EXPEDIENT D’OBRES: O / 16 / 134 - G 2 / 2017
SOL·LICITANT: 478-V
DESCRIPCIÓ: Agrupació de dues parcel.les
EMPLAÇAMENT: Gira-sol, 1 i Mimoses, 4
Vista la documentació aportada, en data 6 de març de 2017 i RE núm. 833,
relativa a la contesta al requeriment notificat en data 9 de febrer de 2017 i
RS núm. 300, corresponent a l’aportació de l’escriptura proforma per a l’agrupació
de dues parcel·les, situades al carrer Gira-sol, 1 i al carrer Mimoses, 4
de la urbanització “El Priorat de Banyeres” s’emet el següent,

INFORME
La documentació aportada dóna resposta al requeriment sol·licitat en

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

En data 23 de desembre de 2016, él va presentar sol·licitud de llicència d’agrupació de
dues parcel·les situades en sòl urbà.
En data 30 de gener de 2017, el Sr. amb DNI 478-V va presentar al registre de
l’Ajuntament la documentació pertinent per poder continuar l’expedient.
En data 6 de febrer de 2017, el Tècnic municipal va emetre informe en el qual sol·licitava
que s’aportés l’escriptura proforma de l’agrupació de les parcel·les situades al carrer
Gira-sol, 1 i al carrer Mimoses, 4 tal com es va requerir. En aquest document no hi poden
mancar elements essencials descriptius que s’han indicat. I caldrà que les pàgines siguin
correlatives perquè sigui comprensible el contingut de l’escriptura.
En data 6 de març de 2017, el Sr. amb DNI 478-V va presentar al registre de
l’Ajuntament l’escriptura amb les pagines correlatives.
En data 6 de març de 2017, el Tècnic municipal 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/11/131 de 16 de juny de 2011.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals
179/1995, de 13 de juny.
Vista la literalitat de l’informe tècnic jurídic que tot seguit s’indica, i els informes tècnis
que ja constaven a l’expedient, el secretari fa propis els informe que consten a
l’expedient incloent el que consta en el present acord donada l’argumentació jurídica dels
mateixos..
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EXPEDIENT:
O / 16 / 134 – G 2/2017
SOL·LICITANT:
478-V
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
Agrupació de dues parcel·les
EMPLAÇAMENT:
Girasol-sol, 1 i Mimoses, 4

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

data 9 de febrer de 2017 i RS300, pel que respecta a l’aportació
de l’escriptura proforma de l’agrupació de les dues parcel·les,
situades al carrer Gira-sol, núm. 1 i al carrer Mimoses, núm. 4.
Per tant:
Procedeix concedir la llicència d’agrupació de les parcel·les
situades al carrer Gira-sol, núm. 1 i al carrer Mimoses, núm. 4.”
Banyeres del Penedès, a data de la signatura.

175,00 €

- TOTAL (dos unitats)

350,00 €

TERCER.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al sol·licitant.

Expedient 82/2017. Sol·licitud informació referent la formació del Personal de
l'Ajuntament
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
SOL·LICITUD INFORMACIÓ REFERENT A LA FORMACIÓ DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT.- Exp. 82/2017
En data 26 de gener de 2017, amb registre d’entrada 318, la Sra amb DNI: ...802X ha
presentat la instància sol·licitant la informació de la despesa que ha destinat l’Ajuntament
en formació de personal durant l’any 2016 indicant als adjudicataris.
Li comuniquem que la informació sol·licitada, no està publicada en el portal de
transparència de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès degut que el portal de
transparència no es al 100% operatiu, ja que el reglament de l’administració electrònica
va entrar en vigor en data 14 de febrer de 2017.
Li comuniquem que L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha destinat a formació per al
personal propi, el següent detall de cursos de reciclatge:
- Curs formatiu online “Orientador Laboral” a càrrec de la empresa Euroinnova
Formación import de 108,00€, beneficiari una persona
-Curs “Amb els peus a terra” a càrrec obrador de formació Enric Queralt i Catà import
292,00€, beneficiaris 5 persones.
La resta de la formació que rep el personal propi, no te cost degut a l’adhesió de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès al Pla d’adhesió de caràcter agrupat promogut
per Associació Catalana de Municipis i servei assistència de la Diputació de Tarragona.

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

- Taxa Llicencia Urbanística per unitat
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Atorgar la llicència d’agrupament de les dues finques situades al carrer
Gira-sol, núm. 1 i al carrer Mimoses, núm. 4.
SEGON.- En aplicació de l’art.4 de les Ordenances Fiscals número 11, article 5 c)
realitzar la següent liquidació tributària:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

LA TÈCNICA MUNICIPAL
Àngels Domingo i Castelló

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Comunicar la informació sol·licitada referent a la formació de personal.
SEGON.- Notificar el present acord a la Sra. amb DNI:...802X
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 193/2017. Adhesió Projecte enoturisme Penedès

Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès es vol impulsar l’oferta turística del municipi.
Atès la memòria del Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 6 de març de 2017, que es
transcriu seguidament:
“MEMÒRIA DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS SOBRE EL CONVENI D’ADHESIÓ AL CONSORCI DE
PROMOCIÓ TRUÍSTICA DEL PENEDÈS PEL PROJECTE ENOTURISMEPENEDÈS
enoturismePENEDES és un projecte gestionat pel Consorci de Promoció Turística
del Penedès, basat en la identitat vitivinícola del territori. Un projecte, a través del qual, es
dóna a conèixer un territori, la seva cultura, el seu patrimoni, etc. El projecte integra
interessos tan públics com privats, que actuen dins l’àmbit del sector vitivinícola, i que
adopten un objectiu comú: la promoció de la cultura vitivinícola i la promoció turística en el
territori d’influència de la Denominació d’Origen Penedès. Aquesta unió pretén augmentar els
clients potencials, sumant els clients que es mouen per interessos turístics, culturals i
patrimonials.
L’any 2005 es va realitzar el Pla Estratègic del turisme del vi i el cava de l’Alt Penedès.
Aquest Pla comportà un canvi essencial i estratègic: es va passar d’un àmbit comarcal del
projecte, a un àmbit que engloba tot el territori vitivinícola de la DO Penedès. D’aquesta
manera, s’aconsegueix unificar una oferta enoturística a tota la DO i donar resposta a una
demanda empresarial d’establiments ubicats fora de la comarca de l’Alt Penedès.
L’elaboració d’aquest Pla, ha permès definir les línies mestres del desenvolupament
enoturístic, implicant al màxim d’agents del territori, per aconseguir un consens que el faci
viable.
CLUB enoturismePENEDÈS
En l’actualitat el club enoturismePENEDÈS agrupa de 192 establiments adherits, que amb
diferents perfils composen un mapa d’establiments que configuren un calidoscopi de tots els
trets característics d’aquest territori: caves i cellers, restaurants, allotjaments, enoteques,
museus, empreses de serveis turístics, empreses de transport, agències de viatges i oficines
d’informació turística.
Atès que Banyeres del Penedès es troba a la DO Penedès i que l’adhesió al Consorci de
Promoció Turística del Penedès es considera una oportunitat per impulsar i donar a conèixer
el nostre municipi i tots els seus recursos, com són: Museu Josep Cañas, patrimoni cultural i
festiu, restaurants, allotjaments rurals, rutes, entre d’altres.
Atès que l’adhesió al Consorci de Promoció Turística del Penedès comporta una aportació de
1.500,00€ (mil cinc-cents euros) anual per part de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Per tot això,
Proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que acrediti que
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’esmentat conveni.”
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APROVAR SI S’ESCAU L’ADHESIÓ AL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL
PENEDÈS - PROJECTE ENOTURISMEPENEDÈS. 193/2017

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 13 de març de 2017, que es transcriu
seguidament:

“Informe Secretaria Intervenció

Atès que l’adhesió al Consorci de Promoció Turística del Penedès es formalitza mitjançant el
conveni que es transcriu seguidament:
“CONVENI D’ADHESIÓ ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
Vilafranca del Penedès, xxxxxxxxxxxxxxxxx de 2017
REUNITS
D’una banda, el President delegat, senyor SERGI VALLES DOMINGO, el qual actua en nom i
representació del CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS, en ús de les
facultats de delegació conferides per Decret de Presidència núm.57/2012, de data 25 d’abril
de 2012.
De l’altra, l’Alcalde, senyor AMADEU BENACH I MIQUEL, el qual actua en nom i
representació de l’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, en ús de les facultats de
representació conferides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració.
ANTECEDENTS
I- Que aquest Consorci fou constituït per a l’acompliment de les finalitats assenyalades als
estatuts vigents aprovats per l’Assemblea del Consorci en data 28 d’abril de 2006 i publicats
en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm.147 de 21 de juny de 2006.
II- Que el Consorci de Promoció Turística del Penedès és una entitat local sense finalitat de
lucre, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l’acompliment dels seus fins i de
durada indefinida.
III- Que el Consorci de Promoció Turística del Penedès l’integren voluntàriament com a
promotors:
- Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
- Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Servei de Turisme).

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

INFORME
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès pretén aprovar un conveni d’adhesió
amb el Consorci de Promoció Turística del Penedès en matèria de promoció turística. El
projecte té la següent denominació: enoturismePENEDÈS, projecte a través del qual, es dóna
a conèixer un territori, la seva cultura, el seu patrimoni, etc. El projecte integra interessos tan
públics com privats, que actuen dins l’àmbit del sector vitivinícola, i que adopten un objectiu
comú: la promoció de la cultura vitivinícola i la promoció turística en el territori d’influència de
la Denominació d’Origen Penedès.
SEGON.- Que de la proposta de conveni que es pretén signar en deriven una sèrie
d’obligacions econòmiques amb càrrec al pressupost vigent, per un import de 1.500,00€ (mil
cinc-cents euros).
TERCER.- Que al pressupost de l’exercici 2017 existeix consignació adequada i suficient per
autoritzar la despesa objecte del present conveni, per import de 1.500,00€ (mil cinc-cents
euros), a l’aplicació pressupostària 4300 46700.
És tot el que cal informar al respecte.”
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José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, i de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional emeto el següent:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expedient núm.: 193/2017
Assumpte: Conveni d’adhesió entre el Consorci de Promoció Turística del Penedès i
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017
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ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia (Patronat Municipal de Turisme).
- Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès.
Tanmateix i en congruència amb els seus fins, s’ha ampliat amb la incorporació per adhesió
de d’altres administracions públiques o entitats privades amb competències sobre l’objecte
del Consorci i que mostren un interès comú amb les finalitats pròpies de l'ens, així com per
l’adhesió d’altres entitats privades que tenen una finalitat d’interès públic concurrent amb les
finalitats pròpies del Consorci.
IV- Que constitueix l’objectiu essencial del Consorci de Promoció Turística del Penedès la
millora, la promoció i el foment del turisme i per a aquesta finalitat pot dur a terme, entre
d’altres, les accions relacionades en l’art.6 dels Estatuts.
V- Que la incorporació al Consorci de nous membres es durà a terme mitjançant els
corresponents convenis d’adhesió.
VI - Que en tot cas, la incorporació d’un nou membre portarà implícita l’acceptació dels
estatuts i de la normativa general que regula el Consorci.
VII- Que l’Assemblea del Consorci de data 25 d’abril de 2012, va aprovar el conveni tipus
d’adhesió a formalitzar entre el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès i els
membres interessats, que poden ser entitats públiques o privades.
Amb l’objecte d’establir les condicions de la integració, així com els deures i els compromisos
d’ambdues parts, les parts convenen en els següents :
PACTES
Primer.- És objecte d’aquest conveni establir les condicions d’incorporació al Consorci de
Promoció Turística del Penedès, alhora que es concreten les condicions de la integració, així
com els deures i els compromisos d’ambdues parts.
Segon.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, com a nou ens consorciat nomenarà el seu
representant davant el Consorci de Promoció Turística del Penedès, per acord del seu òrgan
competent. Podrà designar un suplent que substituirà el titular en supòsits d’absència, amb
els mateixos drets i obligacions que la persona substituïda.
Tercer.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès satisfarà la seva aportació al Consorci amb
caràcter anual, xifrada en 1.500€. Aquesta aportació es considerarà a tots els efectes legals
com a ingressos públics.
Aquesta nova entitat consorciada consignarà anualment en el seu pressupost la quantitat que
conformi la seva aportació al Consorci.
Quart.- Drets i deures dels membres consorciats
Drets :
A) Rebre, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria contenint l’ordre
del dia de les reunions.La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará
a disposición de los miembros en igual plazo. La informació sobre els temes que figurin en
l’ordre del dia estarà a disposició dels membres en el mateix termini.
B) Participar en los debates de las sesiones.B) Participar en els debats de les sessions.
C) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su
voto y los motivos que lo justifican.C) Exercir el seu dret al vot i formular el vot particular, així
com expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen. No podrán abstenerse en
las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las
Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros de órganos colegiados.
D) Formular ruegos y preguntas.D) Formular precs i preguntes.
E) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.E) Obtenir la
informació necessària per complir les funcions assignades.
F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.F) Altres funcions que siguin
inherents a la seva condició.
2.Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación
reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por
acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.Els membres
d’un òrgan col·legiat no es poden atribuir les funcions de representació reconegudes a
aquest, llevat que expressament se’ls hagin atorgat per una norma o per acord vàlidament
adoptat, per a cada cas concret, pel mateix òrgan.
3.En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa
justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si

Sergi Vallès Domingo
President
Consorci de Promoció Turística del Penedès
Penedès”

Amadeu Benach i Miquel
Alcalde
Ajuntament de Banyeres del

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut
de les delegacions acordades en aquest Ajuntament en sessió plenària que va tenir lloc en
data 22 de juny de 2015.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni d’adhesió entre el Consorci de Promoció Turística del Penedès

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017
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En casos d’absència o de malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada, els
membres titulars de l’òrgan col·legiat seran substituïts pels seus suplents, si n’hi ha,
comunicant-ho a secretaria. Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el
número 2 del artículo 22 , las organizaciones representativas de intereses sociales podrán
sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano
colegiado, con respecto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de
organización.
Deures :
A) Actuar de conformitat amb els objectius del Consorci.
B) Satisfer, puntualment, les quotes econòmiques, dins del primer trimestre de l’any natural,
preferentment.
C) Assistir a les sessions dels òrgans col·legiats i/o reunions convocades pel president.
D) Respectar les condicions d’integració, les obligacions adquirides i l’acceptació dels
estatuts.
E) Respectar la confidencialitat i reserva de la informació a la que tinguin accés.
F) Qualsevol altre deure que s’estableixi segons la normativa reguladora.
Cinquè.- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21), i en
aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les
activitats objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d’acord amb les
instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment.
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a
una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les
mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la
seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat
d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen dades personals,
en el nivell que li correspongui.
Sisè.- Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins que finalitzi l’objecte d’aquest.
Setè.- Són causes de resolució del present conveni:
§ El mutu acord de les parts.
§ L’incompliment per qualsevol de les parts.
§ Per la separació del membre que la sol·liciti, donant el corresponent preavís, amb un
mínim de sis mesos d’antelació. Haurà d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions i els compromisos anteriors i haurà de garantir el compliment dels pendents.
§ Per expulsió.
§ Per dissolució del consorci.
Vuitè.- Jurisdicció competent:
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran
resoltes per acord de les parts.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en exemplar duplicat en la data
assenyalada en l’encapçalament.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

los hubier

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
GRAVACIONS D’ÀUDIO DE PLENS ORDINARIS I EXTRAORDINARIS EN CD’s I
COMUNICACIONS PER A L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. 48/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 15 de març de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de gravacions d’àudio
de plens ordinaris i extraordinaris en CD’s i comunicacions per a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès a l’empresa Comunicacions Meta Sra. Lourdes Meroño Coria de
Banyeres del Penedès, per un preu total que consisteix en:
Gravacions d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris amb 3 còpies de
cd’s 100 euros/sessió i 21 euros d’IVA/sessió. Cd extra addicional el preu
serà de 3 euros/unitat iva no inclòs.
Notes de premsa 30euros/unitat i 6,3 euros d’IVA/unitat.
Reportatges + fotografies 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat.
Reportatges + fotografies + vídeo (2 minuts) 100 euros/unitat i 21 euros
d’IVA/unitat.
Presentació d’actes 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat.
Social Media (xarxes socials) 150 euros/unitat i 31,5 euros d’IVA/unitat.
Atès a la declaració jurada de Comunicacions Meta – Lourdes Meroño Coria, relativa a
no estar incurs en prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 15 de març de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe de Secretari-intervenció
Expedient: 48/2017
Assumpte: contracte de servei de gravacions d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris
en CD’s i comunicacions per a l’Ajuntament 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 15 de març de 2017, i de
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional, emeto el següent:

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017
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Expedient 48/2017. Contracte menor de serveis
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i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per a l’exercici 2017, i que es transcriu en la part
antecedent.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni i per a dur a terme el que calgui
per donar compliment a l’acord.
TERCER.- Nomenar al Sr. Lluís Inglada Jané, regidor de Promoció Econòmica, representant
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès davant el Consorci de Promoció Turística del
Penedès.
QUART.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 1.500,00€ (mil
cinc-cents euros) a favor del Consorci de Promoció Turística del Penedès a càrrec de
l’aplicació pressupostària 4300 46700 del vigent pressupost.
CINQUÈ.- Remetre aquest acord al departament de contractació perquè inclogui el
contracte/conveni al registre corresponent.
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
SETÈ.- Notificar el present acord al Consorci de Promoció Turística del Penedès.

-

Notes de premsa 30euros/unitat i 6,3 euros d’IVA/unitat.

-

Reportatges + fotografies 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat.

-

Reportatges + fotografies + vídeo (2 minuts) 100 euros/unitat i 21 euros
d’IVA/unitat.

-

Presentació d’actes 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat.

-

Social Media (xarxes socials) 150 euros/unitat i 31,5 euros d’IVA/unitat.

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
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cd’s 100 euros/sessió i 21 euros d’IVA/sessió. Cd extra addicional el preu
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INFORME
1.ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de gravacions d’àudio de plens
ordinaris i extraordinaris en CD’s i comunicacions per a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que consisteix:
Gravacions d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris amb 3 còpies de
cd’s 100 euros/sessió i 21 euros d’IVA/sessió. Cd extra addicional el preu
serà de 3 euros/unitat iva no inclòs.
Notes de premsa 30euros/unitat i 6,3 euros d’IVA/unitat.
Reportatges + fotografies 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat.
Reportatges + fotografies + vídeo (2 minuts) 100 euros/unitat i 21 euros
d’IVA/unitat.
Presentació d’actes 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat.
Social Media (xarxes socials) 150 euros/unitat i 31,5 euros d’IVA/unitat.
1.2 Per provisió de l’Alcaldia de data 16 de març de 2017 es va incoar
l’expedient administratiu per a la contractació de servei de gravacions
d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris en CD’s i comunicacions per a
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i es va demanar l’informe procedent
sobre el procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de
consignació pressupostària per a finançar la despesa que comporta la
formalització de contracte respectivament ; i els així mateix, s’informi sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Comunicacions Meta, Sra. Lourdes Meroño Coria ascendeix a la
següent quantitat:
Gravacions d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris amb 3 còpies de
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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.
e) Base 30ena de les Bases d’Execució del Pressupost aprovades per
l’exercici 2017.
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 gravacions
d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris amb 3 còpies de cd’s 100 euros/sessió
i 21 euros d’IVA/sessió. Cd extra addicional el preu serà de 3 euros/unitat iva no
inclòs, Notes de premsa 30euros/unitat i 6,3 euros d’IVA/unitat, Reportatges +
fotografies 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat, Reportatges + fotografies +
vídeo (2 minuts) 100 euros/unitat i 21 euros d’IVA/unitat, Presentació d’actes 50
euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat, Social Media (xarxes socials) 150
euros/unitat i 31,5 euros d’IVA/unitat 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. 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 Segons l’article 23 del TRLCSP, els contractes menors no poden tenir una
durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga. Tampoc podran ser objecte,
d’acord amb l’article 89 del TRLCSP, de revisió de preus.
2.7 Les bases d’execució del pressupost per l’exercici 2017 preveuen, al seu
article 30, la possibilitat de subscriure contractes menors de tracte successiu
respecte alguns serveis i/o subministraments, d’acord amb el següent circuit
administratiu:
1. Consulta a 2-3 empreses per valorar preu, qualitat, temps d’entrega, garantia i
proximitat geogràfica.
2. Import màxim de 18.000 euros, IVA exclòs.
3. Les persones encarregades de fer comandes amb el límit establert, seran les
mateixes indicades com a perceptors dels pagaments a justificar i habilitats de
les bestretes de caixa fixa. Aquestes persones seran les encarregades de
controlar l’execució del contracte i preavisaran, mitjançant la comunicació
d’albarans, a la Intervenció Tresoreria Municipals quan restin 2.000 euros per
esgotar l’import màxim de la contractació.
2.8 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha
justificat aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 15 de març de 2017,
el procediment legal a seguir és el següent:
a) L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament
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2.9 S’ha d’atendre a les prohibicions de contractar regulades a l’article 60 del
TRLCSP, entre d’altres, que la persona adjudicatària no incompleixi les seves
obligacions tributàries o de Seguretat Social.
2.10 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions
de capacitat i solvència exigides als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
3
CONCLUSIONS
3.1. La contractació del servei de gravacions d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris en
CD’s i comunicacions per a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, es pot fer mitjançant
el procediment del contracte menor, amb el contractista Comunicacions Meta Sra.
Lourdes Meroño Coria, per import de: gravacions d’àudio de plens ordinaris i
extraordinaris amb 3 còpies de cd’s 100 euros/sessió i 21 euros d’IVA/sessió. Cd extra
addicional el preu serà de 3 euros/unitat iva no inclòs, Notes de premsa 30 euros/unitat i
6,3 euros d’IVA/unitat, Reportatges + fotografies 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat,
Reportatges + fotografies + vídeo (2 minuts) 100 euros/unitat i 21 euros d’IVA/unitat,
Presentació d’actes 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat, Social Media (xarxes
socials) 150 euros/unitat i 31,5 euros d’IVA/unitat d’IVA.
El contracte menor tindrà la consideració inicial de contracte menor de tracte successiu,
amb la limitació temporal d’un any i limitació de quantia de 18.000 euros, IVA exclòs.
3.2. El la partida pressupostària 9200 22706 hi ha consignació suficient per a autoritzar la
despesa per import de: gravacions d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris amb 3
còpies de cd’s 100 euros/sessió i 21 euros d’IVA/sessió. Cd extra addicional el preu serà
de 3 euros/unitat iva no inclòs, Notes de premsa 30 euros/unitat i 6,3 euros d’IVA/unitat,
Reportatges + fotografies 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat, Reportatges +
fotografies + vídeo (2 minuts) 100 euros/unitat i 21 euros d’IVA/unitat, Presentació d’actes
50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat, Social Media (xarxes socials) 150 euros/unitat i
31,5 euros d’IVA/unitat d’IVA, per contratar el servei de gravacions d’àudio de plens
ordinaris i extraordinaris en CD’s i comunicacions per a l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, i és necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la
llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència
d’aquest crèdit.
3.3. L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86 euros, per
la qual cosa l’import de la contractació, que es de gravacions d’àudio de plens ordinaris i
extraordinaris amb 3 còpies de cd’s 100 euros/sessió i 21 euros d’IVA/sessió. Cd extra
addicional el preu serà de 3 euros/unitat iva no inclòs, Notes de premsa 30euros/unitat i
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret 1619/2012, de
30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la disposició
addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la normativa
sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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6,3 euros d’IVA/unitat, Reportatges + fotografies 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat,
Reportatges + fotografies + vídeo (2 minuts) 100 euros/unitat i 21 euros d’IVA/unitat,
Presentació d’actes 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat, Social Media (xarxes
socials) 150 euros/unitat i 31,5 euros d’IVA/unitat d’IVA, per al servei de gravacions
d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris en CD’s i comunicacions per a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient,
és inferior al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és
de l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta
competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de
data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de
2015.
3.4. La contractació del servei de gravacions d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris
amb 3 còpies de cd’s 100 euros/sessió i 21 euros d’IVA/sessió. Cd extra addicional el
preu serà de 3 euros/unitat iva no inclòs, Notes de premsa 30euros/unitat i 6,3 euros
d’IVA/unitat, Reportatges + fotografies 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat,
Reportatges + fotografies + vídeo (2 minuts) 100 euros/unitat i 21 euros d’IVA/unitat,
Presentació d’actes 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat, Social Media (xarxes
socials) 150 euros/unitat i 31,5 euros d’IVA/unitat d’IVA, per al servei de gravacions
d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris en CD’s i comunicacions per a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor. Una
vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha de tramitar
el pagament.
3.5.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.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació a favor de l’empresa Comunicacions Meta Sra.
Lourdes Meroño Coria pel servei de gravacions d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris
en CD’s i comunicacions per a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per un preu total
que consisteix:
Gravacions d’àudio de plens ordinaris i extraordinaris amb 3 còpies de
cd’s 100 euros/sessió i 21 euros d’IVA/sessió. Cd extra addicional el preu
serà de 3 euros/unitat iva no inclòs.
Notes de premsa 30euros/unitat i 6,3 euros d’IVA/unitat.
Reportatges + fotografies 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat.
Reportatges + fotografies + vídeo (2 minuts) 100 euros/unitat i 21 euros
d’IVA/unitat.
Presentació d’actes 50 euros/unitat i 10,5 euros d’IVA/unitat.
Social Media (xarxes socials) 150 euros/unitat i 31,5 euros d’IVA/unitat.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº
9200 22706 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.,SIGNIFICANT QUE AQUESTA
CONTRACTACIÓ VINCULA A L'ADMINISTRACIÓ SENSE PERJUDICI D' EVENTUALS
MODIFICACIONS DEL CARTIPAÇ MUNICIPAL.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

1.1

Aquest Ajuntament vol contractar els següents serveis professionals
d’assessorament:
I.
La redacció d’un informe jurídic que determini la relació jurídica que
correspon a la funció assolida pels vigilants municipals.
II.
Acords Plenaris:
1) Supressió servei vigilants.
2) L’elaboració d’un expedient administratiu que inclogui: la modificació
de la plantilla de personal i de la RLT amb l’objectiu d’amortitzar les
dues places de personal laboral vigilants i la creació de dues places
de personal de la brigada municipal d’obres.
III.
L’expedient inclourà: la proposta a sotmetre a la consideració del Ple i la
resta de documentació de competència plenària, com també les visites
necessàries per l'assessorament corresponent.
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José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 14 de març de 2017, i de
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent:
INFORME
1. ANTECEDENTS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
PROFESSIONALS D’ASSESSORAMENT ARMOTITZACIÓ PLACES PERSONAL
LABORAL VIGILANTS MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS. 310/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 14 de març de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el serveis professionals
d’assessorament següents:
I.
La redacció d’un informe jurídic que determini la relació jurídica que
correspon a la funció assolida pels vigilants municipals.
II.
Acords Plenaris:
1) Supressió servei vigilants.
2) L’elaboració d’un expedient administratiu que inclogui: la modificació
de la plantilla de personal i de la RLT amb l’objectiu d’amortitzar les
dues places de personal laboral vigilants i la creació de dues places
de personal de la brigada municipal d’obres.
III.
L’expedient inclourà: la proposta a sotmetre a la consideració del Ple i la
resta de documentació de competència plenària, com també les visites
necessàries per l'assessorament corresponent.
IV.
Redacció dels decrets d’Alcaldia que, en execució de l’acord del Ple,
acordant l’adscripció provisional dels empleats de règim laboral als nous
llocs de treball de la brigada, fins la cobertura de la plaça.
Atès les gestions davant l’empresa Arc, Advocats Consultors SLP de Granollers per fer
els serveis indicats per un preu total de 1.800 euros i 378 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de Arc, Advocats i Consultors SLP de Granollers, relativa a no
estar incurs en prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 15 de març de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 310/2017
Assumpte: serveis professionals assessorament amortització places personal laboral
vigilants municipal de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

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 1.800 euros i 378 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

Codi Validació: 4NE3R9QM9FZQ7WFD5H5NY4NS5 | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 38

Redacció dels decrets d’Alcaldia que, en execució de l’acord del Ple,
acordant l’adscripció provisional dels empleats de règim laboral als nous
llocs de treball de la brigada, fins la cobertura de la plaça.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 14 de març de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per als següents serveis professionals d’assessorament:
I.
La redacció d’un informe jurídic que determini la relació jurídica que
correspon a la funció assolida pels vigilants municipals.
II.
Acords Plenaris:
1) Supressió servei vigilants.
2) L’elaboració d’un expedient administratiu que inclogui: la modificació
de la plantilla de personal i de la RLT amb l’objectiu d’amortitzar les
dues places de personal laboral vigilants i la creació de dues places
de personal de la brigada municipal d’obres.
III.
L’expedient inclourà: la proposta a sotmetre a la consideració del Ple i la
resta de documentació de competència plenària, com també les visites
necessàries per l'assessorament corresponent.
IV.
Redacció dels decrets d’Alcaldia que, en execució de l’acord del Ple,
acordant l’adscripció provisional dels empleats de règim laboral als nous
llocs de treball de la brigada, fins la cobertura de la plaça.
I sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la despesa que
comporta la formalització del contracte respectivament ; i així mateix, s’informi
sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinari del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Arc, Advocats i Consultors SLP de Granollers, ascendeix a la quantitat
de 1.800 euros i 378 euros d’IVA.
2. FONAMENTS DE DRET

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

IV.

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

La resolució d l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària
dins del termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat.
La notificació ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de
si és o no definitiu en via administrativa i l’expressió dels recursos que
procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han presentar i el termini per a
interposar-los.
2.8 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de
capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
2.9 En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació
que ha de complir la persona adjudicatària.
3
CONCLUSIONS
3.1 La contractació dels serveis professionals d’assessorament següents:
I.
La redacció d’un informe jurídic que determini la relació jurídica que
correspon a la funció assolida pels vigilants municipals.
II.
Acords Plenaris:
1) Supressió servei vigilants.
2) L’elaboració d’un expedient administratiu que inclogui: la modificació
de la plantilla de personal i de la RLT amb l’objectiu d’amortitzar les
dues places de personal laboral vigilants i la creació de dues places
de personal de la brigada municipal d’obres.
III.
L’expedient inclourà: la proposta a sotmetre a la consideració del Ple i la
resta de documentació de competència plenària, com també les visites
necessàries per l'assessorament corresponent.
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b)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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 14 de març de 2017, el
procediment legal a seguir és el següent.
a)
L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la
normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206
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Redacció dels decrets d’Alcaldia que, en execució de l’acord del Ple,
acordant l’adscripció provisional dels empleats de règim laboral als nous
llocs de treball de la brigada, fins la cobertura de la plaça.
Es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un import de 1.800
euros i 378 euros d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 9200 227.06 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 2.178 euros per a contractar els serveis
professionals d’assessorament següents:
I.
La redacció d’un informe jurídic que determini la relació jurídica que
correspon a la funció assolida pels vigilants municipals.
II.
Acords Plenaris:
1) Supressió servei vigilants.
2) L’elaboració d’un expedient administratiu que inclogui: la modificació
de la plantilla de personal i de la RLT amb l’objectiu d’amortitzar les
dues places de personal laboral vigilants i la creació de dues places
de personal de la brigada municipal d’obres.
III.
L’expedient inclourà: la proposta a sotmetre a la consideració del Ple i la
resta de documentació de competència plenària, com també les visites
necessàries per l'assessorament corresponent.
IV.
Redacció dels decrets d’Alcaldia que, en execució de l’acord del Ple,
acordant l’adscripció provisional dels empleats de règim laboral als nous
llocs de treball de la brigada, fins la cobertura de la plaça.
I és necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la llei
de contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor
l’existència d’aquest crèdit.
3.3 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86
euros, per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 1.800 euros i 378
euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és
inferior al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la
contractació és de l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de
l’exercici d’aquesta competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el
decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte
al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.
3.4 La contractació dels serveis professionals d’assessorament següents:
I.
La redacció d’un informe jurídic que determini la relació jurídica que
correspon a la funció assolida pels vigilants municipals.
II.
Acords Plenaris:
1) Supressió servei vigilants.
2) L’elaboració d’un expedient administratiu que inclogui: la modificació
de la plantilla de personal i de la RLT amb l’objectiu d’amortitzar les
dues places de personal laboral vigilants i la creació de dues places
de personal de la brigada municipal d’obres.
III.
L’expedient inclourà: la proposta a sotmetre a la consideració del Ple i la
resta de documentació de competència plenària, com també les visites
necessàries per l'assessorament corresponent.
IV.
Redacció dels decrets d’Alcaldia que, en execució de l’acord del Ple,
acordant l’adscripció provisional dels empleats de règim laboral als nous
llocs de treball de la brigada, fins la cobertura de la plaça.
Es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor. Una vegada realitzada
la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha de tramitar el
pagament.
3.5 La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes
esmentats en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

IV.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA D'ESTIMAR LA QUEIXA DEL SR. AMB DNI: ...-127-Z PERQUÈ EL
VEÍ PROPIETARI DE VARIS ANIMALS ELS CONTROLI JA QUE VOLTEN SOLS PEL
MUNICIPI.- EXP. 76/2017
Vista la queixa feta pel Sr. amb D.N.I. número ...127-Z de data 21 de desembre de 2016 (RE
4606) dels animals (ruc, porc i gos) d’un veí que volten pel Municipi sense cap tipus de
control.
Atès l’informe del Coordinador de Serveis Tècnics signat en data 8 de març de 2017 que diu:
“... S’informa que s’ha identificat al propietari dels animals i se li ha exposat la problemàtica
de tenir aquests animals solts amb el perill que suposa per a la seguretat dels veïns i per a la
circulació dels vehicles, sent el propietari el responsable de qualsevol dany que puguin
causar, tant material com a tercers.
Instant-li a condicionar adequadament i el més aviat possible un recinte on tenir aquests
animals controlats i en bones condicions de salubritat i seguretat”.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les
competències pròpies locals.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Lle i
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Estimar la queixa en referència als animals que volten solts pel Municipi, instant al
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Favorable
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Expedient 76/2017. Problemàtica d’uns animals que volten sense control pel
Municipi.
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Govern Local.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Arc, Advocats i
Consultors SLP de Granollers, per un preu total de 1.800 euros i 378 euros d’IVA, pels
següents serveis:
I.
La redacció d’un informe jurídic que determini la relació jurídica que
correspon a la funció assolida pels vigilants municipals.
II.
Acords Plenaris:
1) Supressió servei vigilants.
2) L’elaboració d’un expedient administratiu que inclogui: la modificació
de la plantilla de personal i de la RLT amb l’objectiu d’amortitzar les
dues places de personal laboral vigilants i la creació de dues places
de personal de la brigada municipal d’obres.
III.
L’expedient inclourà: la proposta a sotmetre a la consideració del Ple i la
resta de documentació de competència plenària, com també les visites
necessàries per l'assessorament corresponent.
IV.
Redacció dels decrets d’Alcaldia que, en execució de l’acord del Ple,
acordant l’adscripció provisional dels empleats de règim laboral als nous
llocs de treball de la brigada, fins la cobertura de la plaça.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº
9200 227.06 de l’actual pressupost de l’import indicat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

propietari dels animals a condicionar adequadament i al més aviat possible un recinte on tenir
els animals controlats i en bones condicions de salubritat i seguretat, sent el propietari el
responsable de qualsevol dany que puguin causar els animals, tant material com a tercers.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

PROPOSTA D’ALCALDIA DE DESESTIMAR LA SOL·LICITUD D’UN TEMPORITZADOR DE
LLUMS AL PARC DE SANT MIQUEL FETA PER LA SRA. AMB DNI: ...-262-J.- EXP.
77/2017
Vista la sol·licitud feta per la Sra. amb D.N.I. número ...262-J de data 22 de desembre de
2016 (RE 4619) d’un temporitzador de llums per al parc de Sant Miquel.
Atès l’informe del Coordinador de Serveis Tècnics signat en data 8 de març de 2017 on es
diu:
“... S’informa que actualment les torres d’enllumenat de la pista de Sant Miquel disposen d’un
rellotge de control horari de l’encesa, el qual es pot engegar, apagar o variar en funció de les
necessitats d’ús de la pista.
Per tot això, si es vol demanar variar l’encesa de l’enllumenat, cal que es realitzi la petició
directament a l’alcaldessa de barri, interlocutora directa amb l’Ajuntament”.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les
competències pròpies locals.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Lle i
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud d’un temporitzador de llums al Part de Sant Miquel per
disposar ja d’un rellotge de control horari d’encesa, el qual permet modificar l’horari per
engegar, apagar o variar en funció de les necessitats d’ús de la pista, per la qual cosa si la
interessada vol que es variï l’horari de l’encesa de llums ha de realitzar directament la petició
a l’alcaldessa de barri ja que és la interlocutora amb l’Ajuntament.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 88/2017. Sol·licitud més vigilància al mercat dels diumenges
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA D'ESTIMAR LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB DNI:...-562-J
PERQUÈ HI HAGI MÉS VIGILÀNCIA EN EL MERCAT DELS DIUMENGES I S’APLIQUI EL
REGLAMENT MUNICIPAL.- EXP. 88/2017
Vista la sol·licitud feta pel Sr. amb D.N.I. número ...562-J de data 13 de gener de 2017 (RE
116) perquè hi hagi més vigilància en el mercat dels diumenges i s’apliqui l’article 36 del
Reglament Municipal que regula el Servei ja que munten les parades molt aviat, sobre les
6:00 am, i fan molt soroll.
Atès l’informe del Coordinador de Serveis Tècnics signat en data 8 de març de 2017 on es
diu:

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

Tipus de votació:
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Desfavorable
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Expediente 77/2017. Sol·licitud temporitzador llums al Parc de Sant Miquel

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

PROPOSTA D’ALCALDIA D'ESTIMAR LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI:...-752-A
D’AUTORITZACIÓ PER REALITZAR MASTERCLASS DE ZUMBA A LA PISTA
ESPORTIVA EL PROPER 9 D’ABRIL I DEIXAR MATERIAL PÚBLIC PER A ÚS PRIVAT.EXP. 92/2017
Vista la sol·licitud feta per la Sra. amb D.N.I. número ...752-A de data 16 de gener de 2017
(RE 153) demanant autorització per realitzar una masterclass de zumba a la pista esportiva el
proper 9 d’abril, fent ús dels vestuaris, del quadre de llum i d’una tarima.
Atès l’informe del Coordinador de Serveis Tècnics signat en data 8 de març de 2017 el qual
es transcriu a continuació:

“AJUNTAMENT DE BANYERES
Assumpte: Master class de Zumba
INFORME TÈCNIC
Vista la sol·licitud realitzada amb registre d’entrada número 153 del 16 de gener de 2017 on es demana
la Pista Coberta municipal, un escenari, els vestuaris i l’enllumenat per tal de poder realitzar una Màster
Class de Zumba prevista pel dia 9 d’abril de 2017.
Per tot això, se li concedeix l’ús de la Pista Coberta municipal per realitzar la Màster Class de Zumba,
60m2 de tarima per l’escenari ,els vestuaris i l’enllumenat de la pista, sempre i quan, i d’acord amb la
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, es compleixi amb els requisits sobre salubritat i
seguretat que marquen la llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives.
Els ajuntaments, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de facilitar que els espectacles
públics i les activitats recreatives es duguin a terme adequadament. Amb aquesta finalitat, han d’exercir
les potestats que els atribueix aquesta llei.
Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de regir el
desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la seguretat i la qualitat dels
establiments.
Per tot això, les persones responsables dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de
les activitats recreatives han de garantir:
a) La convivència pacífica i ordenada entre els espectadors, els participants, els usuaris i la resta
de ciutadans.
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Expediente 92/2017. Sol·licitud d'ús pista esportiva i material per masterclass
de zumba el 9 d'abril
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realitzant un major seguiment.
Des de l’Ajuntament, dins de les seves respectives competències, es controla que aquest
tipus d’activitats es realitzin garantint la convivència pacífica i ordenada entre els paradistes,
usuaris i la resta de veïns.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les
competències pròpies locals.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Lle i
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Estimar la sol·licitud que hi hagi més vigilància al mercat dels diumenges,
informant als paradistes de la problemàtica i fent més seguiment per garantir la convivència
pacífica i ordenada entre els paradistes, usuaris i resta de veïns.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

“... Des de Serveis Tècnics s’està informant d’aquesta problemàtica als paradistes i s’està

Atès que la garantia de cessió de material públic per a ús privat és de 40 € segons l’acord de
Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2015, publicat en el BOP T número 163 el 15 de
juliol de 2015
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les
competències pròpies locals.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Lle i
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Autoritzar l’ús de la pista coberta municipal per realitzar la masterclass de zumba,
l’ús dels vestuaris, ús de l’enllumenat i deixar tarima de 60 m2 per muntar l’escenari.
SEGON.- Comunicar a la interessada que ha de fer l’ingrés de 40 € de garantia i els números
de compte on es pot fer l’ingrés són:

 La Caixa de Pensions: 2100-4774-85-0200000650
 BBVA: ES30.0182.5634.14.0200092388
 Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666
TERCER.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiqui la sol·licitant, un
cop comprovat l’estat de conservació del material, sense necessitat de posterior acord.
QUART.- Notificar el present acord a la interessada.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expediente 66/2016. QUEIXA EN RELACIO A L'EMPADRONAMENT DEL SEU
FILL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

RECURS REPOSICIO PRESENTAT PEL SR. D. G. P. AMB DNI: ....922S, SOBRE

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament”
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La seguretat i la salut dels espectadors, els usuaris i el personal al servei dels establiments
oberts al públic, dels espectacles públics o de les activitats recreatives, la prevenció dels riscos
i la integritat dels béns públics i privats afectats, sens perjudici del que disposa la normativa de
riscos laborals vigent.
c) La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental dels equipaments, els espectacles públics i
les activitats recreatives.
Pel que fa a les feines de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions necessàries per realitzar la
Màster Class, serà la Brigada municipal l’encarregada de realitzar-les.
Pel que fa a la neteja del recinte un cop finalitzada la Màster Class, l’empresa CESPA s’encarregarà de
realitzar-la dintre de les feines estipulades per contracte.
DADES TÈCNIQUES INTAL.LACIÓ
- Superfície útil pista coberta: 1.376,0 m2
- Superfície útil banys: 4,0 m2
- Il·luminació artificial recinte: Sí
- Connexió elèctrica: Sí
- Aforament màxim: 917 persones.
Es considera pel sota signant que aquests tipus d’esdeveniments fonamenta la cohesió social del
municipi.
Rafa Rodríguez Rivas

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

b)

EMPADRONAMENT INDEGUT- EXP. 66/2016
Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. amb DNI: ...922S de data 9 de febrer de 2017
i amb registre d’entrada número E-17-0496, en relació a l’exp. 66/2016 sol·licitant:
1. Que es restauri l’empadronament del menor a l’estat anterior en el qual es
trobava abans de la Inscripció Indeguda realitzada per la mare.

Que la mare va realitzar un empadronament Indegut no a l’ampar
del Codi Civil.
- Que la mare va fer cas omís dels requeriments d’aquest Ajuntament,
en els quals es sol·licitaven els documents acreditatius de les
afirmacions que fa en la seva declaració de responsable.
Còpia de tot l’expedient relacionat amb l’empadronament dels seus
dos fills J.G.P. i P. G. P.
Fonaments de dret:
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Article 124. Terminis.
“1. El termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, si l’acte és exprés.
Un cop transcorregut aquest termini, únicament es pot interposar un recurs contenciós
administratiu, sense perjudici, si s’escau, de la procedència del recurs extraordinari de
revisió.
Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats poden interposar un
recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què, d’acord
amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes.
3. Contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot tornar a interposar el recurs
esmentat.”
L'article 1 de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'INE, i de la
Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les
entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió de padró
municipal preveu que tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure's al
Padró del municipi on resideixi habitualment.
Els menors d'edat no emancipats tindran el mateix veïnatge que els pares que tinguin la
seva guàrdia i custòdia, l'article 2.2 de la resolució esmentada estableix les fórmules per
acreditar la representació legal dels menors, i en el cas que la guàrdia i custòdia de
menors sigui compartida per ambdós progenitors en períodes de temps molt equilibrats,
si la sentència judicial per la qual s'acorda la custòdia i la guàrdia compartida no es
pronuncia sobre el lloc de l'empadronament, l'Ajuntament sempre que sigui coneixedor
d'aquesta situació, exigirà prova documental que existeix mutu acord dels progenitors, i
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3. Que si per algun supòsit emparat per la Llei no es pogués realitzar aquesta acció,
es sol·licita escrit per part d’aquest ajuntament indicant el següent:
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2. Que com el pare ja no resideix al domicili de l’Arboç d’on es va produir la Baixa
Indeguda, abans de que el pare pogués canviar el domicili al menor, es
procedeixi a empadronar al menor en el domicili actual del pare a Sant Vicenç
dels Horts.

TERCER.- Respecte també, al punt tercer del present recurs, comunicar al sol·licitant
que respecte als requeriments fets per part d’aquest Ajuntament a l’actora de
l’empadronament, en data 11 d’octubre de 2016 i amb registre d’entrada E-16-3681, va
presentar rebut de sol·licitud d’assumpte judicial, sense possibilitat d’esbrinar el seu
contingut.
No sent aquesta la documentació requerida, en data 9 de febrer de 2017 i amb registre
de sortida S-17-0306 es va fer un segon requeriment a l’actora de l’empadronament i en
data 16 de febrer de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-0582, la promotora va
presentar document del Jutjat de Primera Instància nº 7 del Vendrell on consta que
tindrà judici el proper dia 19 d’abril de 2017.
No obstant això i en aquest sentit, la Comisión Permanente del Consejo de
Empadronamiento en la sesión del 26 de enero de 1998, en una situació similar, va
dictaminar el següent: " De conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Código
Civil, en principio bastará con la presentación del Libro de Familia para reputar válida la
representación de los hijos menores por cualquiera de sus padres. En los supuestos de
separación o divorcio corresponde la representación de los menores, a efectos
padronales, a la persona que tenga confiada su guarda y custodia, lo que se deberá
acreditar mediante copia de la correspondiente resolución judicial.
Por tanto, con carácter general, con la sola presentación del libro de familia uno de los
padres puede solicitar un movimiento padronal de los hijos menores sin que sea
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sus progenitores, junto con la cumplimentación de la hoja padronal o formularios para
que se notifiquen al Ayuntamiento los datos de inscripción y la aportación del Libro de
Familia para reputar válida la representación, se debe exigir la firma de ambos
progenitores (siempre y cuando la guarda y custodia del menor no esté confiada en
exclusiva al que realiza la solicitud). La firma del otro progenitor no incluido en la hoja
padronal podrá recogerse en la misma, si estuviera habilitada para ello, o en una
autorización por escrito que acompañe a la hoja padronal.
Cuando excepcionalmente no se disponga de la firma de ambos progenitores deberá
aportarse una declaración responsable, firmada por el progenitor que realiza la
solicitud, de tener la guarda y custodia del menor y capacidad legal suficiente para
hacer la inscripción o el cambio de domicilio en el Padrón municipal, así como de no
encontrarse incurso en alguno de los supuestos de hecho previstos en los artículos
103.1.c) o 158.3.c) del Código Civil. En el Anexo I se incluye el modelo de declaración
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en el cas que no es pugui acreditar el mutu acord, pot exigir la presentació d'una
resolució judicial que es pronunciï expressament sobre l'empadronament.
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Respecte al primer i segon punt del present recurs, comunicar al sol·licitant
que en cap cas l'Ajuntament pot empadronar a persones en un altre municipi, ja que
aquesta competència li correspon al subjecte, i en cas de menors, als seus legals
representants.
SEGON.- Respecte al tercer punt del present recurs, comunicar que tot i que no es va
sol·licitar l’autorització de l’altre progenitor, per donar d’alta al Padró d’Habitants al menor,
l’empadronament es va fer a l’ampar de l’art. 2.2 de la Resolució de 30 de gener de
2016, per les que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del
Padró Municipal.
“Cuando se solicite la inscripción o cambio de domicilio de un menor con uno solo de

Expedient 320/2017. SOL·LICITA CANVI DE NOM DEL TITOL DEL NINXOL Nº 297
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA D'APROVAR EL CANVI DE NOM DEL TITOL DEL NINXOL Nº
297.- 320/2017
Vist l’escrit presentat pel sol·licitant amb DNI: ...274E, de data 10 de març de 2017 i amb
registre d’entrada número E-17-0952, en el qual sol·licita un canvi de nom del títol del
nínxol 297 que actualment va a nom del seu pare i el vol posar al seu nom, ja que el pare
està difunt.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el sol·licitat
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.
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No obstante, para el caso que nos ocupa (cuando la custodia se comparte y el régimen
de convivencia es tan equilibrado, 50%) la aplicación de la norma anterior nos puede
llevar, como se dice en la consulta, a una constante modificación de los datos de
inscripción
del
menor.
En situaciones de este tipo, el gestor del padrón puede realizar actuaciones de
comprobación antes de proceder a la modificación de los datos para corroborar que el
cambio solicitado se corresponde con la realidad. Actuaciones que pueden ir desde la
inspección por los propios servicios del Padrón o de la Policía Local, hasta la utilización
de criterios objetivos en los que fundamentar la decisión, como por ejemplo la
proximidad del colegio en el que el menor está escolarizado, el del centro de salud al
que está adscrito,... "
Tot això, en el ben entès, que davant la sol·licitud d’empadronament d’un menor, aquest
Ajuntament pot presumir, a priori, la legalitat i honestedat del sol·licitant.
L'Ajuntament disposa de la informació adequada que el menor afectat es troba
escolaritzat en un centre educatiu del municipi, per tant, la inscripció al padró municipal
queda acreditada que es correspon amb la realitat, no existint mitjans tècnics i humans,
per exemple, agents censals, per poder realitzar més actuacions investigadores o
endevinatòries.
Per tant, no es dóna cap justificació per donar-se la inscripció indeguda. ja que no
s'incorre en cap dels motius previstos en la normativa aplicable, atès que el menor va ser
inscrit al Padró municipal d'acord a un dels documents previstos per la normativa
aplicable.
QUART.- Adjuntar còpia de l’expedient de l’empadronament dels dos fills del recurrent.
CINQUE.- Notificar el present acord al sol·licitant.
SISÉ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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necesario requerir la firma conjunta de ambos progenitores.

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

Expedient 311/2017. Aprovació de factures

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

Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la conformitat
pels regidors de les àrees corresponents, s’aproven, per unanimitat, les factures detallades
seguidament:
Nº Factura
FACT-2017-262
FACT-2017-263
FACT-2017-264

Raó Social
Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona
Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona
Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona

FACT-2017-265

Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona

FACT-2017-270

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-273

Melanie Mata Goodridge

FACT-2017-275

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-276

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-278
FACT-2017-279

FACT-2017-282
FACT-2017-283
FACT-2017-285

Externalia Object, S.L
Carlos Paz Garrido
Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona
Josepa Jané Figueres
BQ Llumitraffic, S.L
Roso Borrell Montserrat

FACT-2017-286

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-280

FACT-2017-288
FACT-2017-289
FACT-2017-290

Xarxes Telecomunicacions
Alternatives
Consorci d'Aigües de
Tarragona
Consorci d'Aigües de
Tarragona

Import

Descripció
Anunci BOP 2017-1115 Modificació acord
45,00 €
retribucions membres electes
Anunci BOP 2017-1147 Imposició taxa per
45,00 €
utilització instal·lacions esportives municipals
Anunci BOP 2017-1167 Modificació regim
45,00 €
retributiu membre corporació
Anunci BOP 2017-1144 Modificació ordenança
45,00 € fiscal reguladora taxa entrada vehicles a traves
de voreres
Electricitat 20-01-17 a 20-02-17 aigua dipòsit nou
532,68 €
480825510
177,44 € Oli, ous i llet per banc aliments
Electricitat 15-02-16 a 15-02-17 passatge pavelló
521,76 €
82034925641
Electricitat 9-02-17 a 22-02-17 TP-2124 UA B-2
94,31 €
40011414523
9.821,03 € Servei neteja locals municipals mes febrer
144,50 € Servei podologia mes febrer
Anunci BOP 2017-1260 Licitació servei neteja
136,15 €
dependències municipals
275,08 € Pollastre, patates i pasta per banc aliments
191,81 € Manteniment semàfors Priorat
24,40 € Diari marca per llar d'avis mes febrer
Electricitat 18-11-16 a 21-12-16 aigua dipòsit nou
637,10 €
480825510
302,50 € Connexió telèfons mes març
956,48 € Subministrament aigua mes febrer
7.999,34 € Subministrament aigua mes febrer
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PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE FACTURES
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Cespa, S.A
Cespa, S.A
Montserrat Coll Casas
Beatriz Pérez Diaz

FACT-2017-298

Hotel restaurant el bosc, SCP

FACT-2017-301
FACT-2017-302
FACT-2017-303
FACT-2017-304
FACT-2017-305
FACT-2017-306

Àngels Domingo Castelló
Espai Lleure Divertalia
Espai Lleure Divertalia, S.L
Ferreteria Jaume, S.A
Ferreteria Jaume, S.A
Jordi Brunet Sanahuja

FACT-2017-307

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-308

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-309
FACT-2017-310
FACT-2017-311
FACT-2017-312
FACT-2017-314

FACT-2017-316
FACT-2017-317
FACT-2017-318
FACT-2017-319
FACT-2017-320
FACT-2017-322
FACT-2017-323
FACT-2017-324
FACT-2017-325

Siemens
Siemens
Araceli Garcia Berlanga
Fleca degustació l'avinguda
Creu Roja
APLICLOR WATER
SOLUTIONS S.A.
Ann Connect 05, S.L
Carpinteria guerrero, S.L
Eco BP, S.A
Eco BP, S.A
Eco BP, S.A
Carns Josep
Joan Farré Construccions
SyG, S.A
Quiprocalt

FACT-2017-326

Cànon Penedès, S.A

FACT-2017-327
FACT-2017-328
FACT-2017-329
FACT-2017-330
FACT-2017-331

FACT-2017-336

Lyreco España, S.A
Lyreco España, S.A
Lyreco España, S.A
Lyreco España, S.A
Mireia Barba Lloret
Gestinet Internet Informàtica,
S.L
Gerard Mallorquí Plana
Manantial Sant Hilari
Consorci administració oberta
de Catalunya
Ediciones el País, S.L

FACT-2017-338

Telefónica de España, S.A

FACT-2017-339

Telefónica de España, S.A

FACT-2017-340

Telefónica de España, S.A

FACT-2017-341

Telefónica de España, S.A

FACT-2017-342

Telefónica de España, S.A

FACT-2017-343

Telefónica de España, S.A

FACT-2017-315

FACT-2017-332
FACT-2017-333
FACT-2017-334
FACT-2017-335

1.387,46 € Manteniment dosificadors clor dipòsit
244,26 € Tarifa plana i canal SIP mes febrer
302,50 € Marquesina per bus masies de sant miquel
1.380,95 € Servei deixalleria comarcal mes febrer
2.969,81 € Servei recollida fracció vegetal mes febrer
509,09 € Servei recollida selectiva envasos mes febrer
111,43 € Carn per banc d'aliments
3.769,76 € Rampes escola publica
117,49 € Material il·luminació
72,33 € Hipoclorit per dipòsit
Servei copies 31-01-17 a 28-02-17 copiadores
610,97 €
Ajuntament
-25,65 € Abonament Material d'oficina per Centre Cívic
42,24 € Material d'oficina per Ajuntament
208,87 € Material d'oficina per Centre Cívic
25,65 € Material d'oficina per Centre Cívic
1.243,38 € Assessorament tècnic mes febrer
66,43 € SAI per a l'ajuntament
150,00 € Contacontes per festa carnaval escola bressol
25,15 € Aigua per Ajuntament
149,44 € CPISR regidors oposició
299,00 € Subscripció Diari el País per llar d'avis
Connectivitat ajuntament 1-03-17 a 31-03-17
42,35 €
877909714
Connectivitat escola publica 1-3-17 a 31-03-17
42,35 €
877909538
Connectivitat centre cívic 01-03-17 a 31-03-17
42,35 €
877909712
Telèfon escola publica i mòbils regidors 18-01-17
548,28 €
a 17-02-17 877909537
Telèfon ajuntament 18-01-17 a 17-02-17
634,44 €
877909713
142,32 € Telèfon centre cívic 18-01-17 a 17-02-17
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FACT-2017-292
FACT-2017-293
FACT-2017-295
FACT-2017-297

Servei recollida contenidors mercat setmanal
febrer
3.900,62 € Servei manteniment jardins i arbrat mes febrer
6.675,00 € Servei neteja viaria mes febrer
192,39 € Distribució agenda mes març
129,20 € Classes manualitats mes febrer
Reunió treball Sr. Guinovart, Sr. Velasco i Sr.
152,33 €
Benach
521,05 € Honoraris informes tècnics mes febrer
1.114,30 € Curs patchwork, costura i puntes de coixí febrer
449,88 € Servei menús servits Escola Bressol mes febrer
1.134,21 € Material manteniment brigada
-77,37 € Material manteniment brigada
385,81 € Canvi discos, pastilles i oli Renault kangoo
Electricitat 8-02-17 a 1-03-17 pl ajuntament
233,70 €
436758307
Electricitat 31-01-17 a 28-02-17 camp de futbol
883,24 €
82034450435
82,79 € Lloguer centraleta Centre Cívic mes març
265,52 € Lloguer copiadora C5051 Ajuntament mes març
476,26 € Bugaderia roba reis
45,40 € Pica pica reis i patges
193,36 € Servei teleassistència domiciliaria febrer
475,20 €
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Cespa, S.A
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FACT-2017-291

FACT-2017-354

Cespa, S.A

FACT-2017-355

Cespa, S.A

FACT-2017-356

Cespa, S.A

FACT-2017-358

Gas Natural Servicios, SDG

FACT-2017-361

Zaera, S.L

435,60 € Manteniment informàtic mes febrer
Subministrar i expandir sauló al parc infantil del
priorat
Neteja i adequació de trams de riera i camins a
1.777,60 €
causa de pluges
1.777,49 € Subministre i plantació arbres al parc del priorat
Consum gas natural 22-01-17 a 28-02-17 Escola
2.744,76 €
Publica
Reparació canaló poliesportiu per desperfectes
3.708,77 €
vent
981,20 €

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

FACT-2017-278, FACT-2017-279, FACT-2017-285, FACT-2017-295, FACT-2017-303,
FACT-2017-304, FACT-2017-305, FACT-2017-306, FACT-2017-311, FACT-2017-315,
FACT-2017-324, FACT-2017-325, FACT-2017-326, FACT-2017-327, FACT-2017-328,
FACT-2017-329, FACT-2017-330, FACT-2017-332, FACT-2017-334, FACT-2017-346,
FACT-2017-348, FACT-2017-361
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Procedir a la comptabilització en la fase comptable corresponent a procedir i
posteriorment al pagament efectiu d’import 66.242,89 €
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Els expedients que consten a continuació no estaven inclosos en l'ordre del dia i
s'inclouen en l'acta, prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
Expedient 235/2017. Contracte menor d'obres
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES D’ARRANJAMENT
PAVIMENT DE L’ACCÈS AL NUCLI DE SAIFORES DE BANYERES DEL PENEDÈS.
235/2016
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 16 de març de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar l’obra d’arranjament paviment de
l’accès al nucli de Saifores de Banyeres del Penedès, a l’empresa Vega Construcciones
y Obras S.A de Llorenç del Penedès, per un preu total de 1.238,76 euros i 260,14 euros
d’IVA.

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017
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FACT-2017-346

877909711
Mòbils regidors 629674603 i 636214231
72,60 €
18-01-17 a 17-02-17
404,75 € Reparar fuita carrer ametllers

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

FACT-2017-345

Telefónica Moviles de
España, S.A
Josep Anton Jané Raventós
Gestinet Internet Informàtica,
S.L

Atès l’informe de data 15 de març de 2017 del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador
del Servei Tècnic de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que es transcriu
seguidament:

“Assumpte: ARRANJAMENT PAVIMENT ACCÈS NUCLI SAIFORES.
INFORME TÈCNIC

1.1 Aquest Ajuntament vol contractar l’obra d’arranjament paviment de l’accés al
nucli de Saifores de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 16 de març de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a la viabilitat de l’obra d’arranjament paviment de l’accés al nucli
de Saifores de Banyeres del Penedès i es va demanar l’informe procedent sobre
el procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació
pressupostària per a finançar la despesa que comporta la formalització del
contracte respectivament ; i així mateix, s’informi sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinari del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de

Número : 2017-0009 Data : 21/03/2017

Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 16 de març de 2016, que es transcriu
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 235/2017
Assumpte: obra d’arranjament paviment accés al nucli de Saifores de Banyeres del
Penedès
José Felix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 16 de març de 2017, i de
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent:
INFORME
1. ANTECEDENTS
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Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de millorar l’accessibilitat als edificis
públics, millorar la seguretat i l’accessibilitat de tots els vianants, garantir un itinerari de
vianants continu, suprimir les barreres arquitectòniques que impedeixen la circulació de
vianants per les voreres i millorar l’estat general dels camins i vials municipals.
L’ús públic de voreres i vials ha de garantir la seguretat i confort per tots els usuaris.
A més, la pavimentació i conservació de la via pública (voreres, vorades, places) és un
servei mínim que s’ha de prestar per part dels municipis a la ciutadania i és preferent
segons l’art 67 del Decret legislatiu 2/2003.
Actualment una part del paviment que dona accés al nucli de Saifores, a la zona de
l’aparcament, es troba en mal estat i es necessària la seva reparació immediata i
restabliment a nou per garantir un accés adequat al nucli i un itinerari tant per a vianants
com pels vehicles continu i en unes condicions tècniques òptimes.
Per tot això, i vista la oferta amb registre d’entrada 372 del 1 de febrer de 2017 de
l’empresa VECOSA ,S.A. on ens pressuposten les feines d’arranjament de l’accés al
nucli de Saifores necessàries per garantir l’accessibilitat i la circulació dels vianants, els
Serveis Tècnics consideren necessari i urgent l’acceptació d’aquesta oferta per tal de
suprimir les barreres arquitectòniques actuals i reconstruir el paviment actual mantenint
unes condicions tècniques òptimes.
El cost total de l’actuació ascendeix a 1.238,76 euros, IVA del 21% no inclòs.”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ANTECEDENTS

l’empresa de Vega Construcciones y Obras S.A de Llorenç del Penedès,
ascendeix a la quantitat de 1.238,76 euros i 260,14 euros d’IVA.

Públic.
b) L’article 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
c) La Llei 39/2015, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
2.3 Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments
obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat previstos al
TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que es podran
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional
suficient per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 1.238,76 euros i 260,14
euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de
conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès
que és un contracte menor d’obres, sens perjudici de la delegació de l’exercici
d’aquesta competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de
l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en
sessió de data 22 de juny de 2015.
2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera
que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte menor,
d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.
2.6 Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
2.7 En el contracte menor d’obres, segons disposa l’article 111.2 de Reial Decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, s’hi ha d’afegir, a més, el pressupost de les
obres, sens perjudici que hagi d’haver-hi el corresponent projecte quan ho
requereixin normes específiques.
Igualment caldrà sol·licitar l’informe de supervisió a què es refereix l’article 125
de l’esmentada llei, quan el treball afecti a l’estabilitat, seguretat o estanquitat de
l’obra.
2.8 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat
aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 16 de març de 2017, el
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Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
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2.1 Són contractes d’obres en virtut d’allò que estableix l’article 6 de Reial Decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, “els que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució
d’algun dels treballs enumerats a l’Annex I o la realització per qualsevol mitjà
d’una obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat del sector
públic contractant. A més d’aquestes prestacions, el contracte pot comprendre, si
s ’escau, la redacció del projecte corresponent”.
Per «obra» s’entén el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o
d’enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica,
que tingui per objecte un bé immoble.
2.2 La legislació aplicable és la següent :
a) Els articles 6, 111, 122 i Disposició Addicional Segona del Reial Decret

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2. FONAMENTS DE DRET

3. CONCLUSIONS
3.1 La contractació de l’obra d’arranjament paviment de l’accés al nucli de Saifores
de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte
menor per un import de 1.238,76 euros i 260,14 euros d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 1532 21000 ha consignació suficient per a autoritzar
la despesa per import de fins a 1.498,9 euros per a contractar l’obra
d’arranjament paviment de l’accés al nucli de Saifores de Banyeres del Penedès,
i és necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la
Llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor
l’existència d’aquest crèdit.
3.3 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 1.238,76 euros i 260,14
euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient
l’import màxim consignat en la partida pressupostària, és inferior al 10% d’aquells
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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.
2.9 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de
capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
2.10
En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la
contractació que ha de complir la persona adjudicatària.
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d)
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procediment legal a seguir és el següent.
a) El Coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, el Sr. Rafael Rodríguez
Rivas ha emet informe sobre l’obra.
b)
Mitjançant la Intervenció ha d’acreditar l’existència de crèdit suficient i
adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i
emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar
l’òrgan competent per a contractar.
c)
L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la
normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA D'APROVAR ADMETRE A TRAMIT LA RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL DEL SR. AMB DNI 995-Q CONTRA L’AJUNTAMENT DE BANYERES
DEL PENEDÈS. EXP.238/2016 (C/15/040)
Fets
El senyor amb DNI 995-Q ha presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial
contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès pels danys soferts al seu vehicle degut al
mal estat d’un camí quan circulava per aquest en data 13 d’octubre de 2016.
Se sol·licita una indemnització de 763,76 euros.
Fonaments de dret
1. Els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques
s’iniciaran d’ofici o per reclamació dels interessats, segons preveu l’article 54 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques i l’article 84.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
2. L’article 67 de la Llei 39/2015 estableix que quan s’iniciï el procediment a instància de
l’interessat, la sol·licitud d'inici de la reclamació s'ha d’ajustar al que disposa a l’article 66
l'esmentada Llei i a més ha d'especificar: les lesions produïdes, la presumpta relació de
causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l’avaluació econòmica de la
responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el moment en què la lesió es va produir
efectivament. A més, anirà acompanyada de totes aquelles al·legacions, documents i
informacions que s’estimin oportuns i de la proposició de prova, concretant-se els mitjans
de què vol valer-se el reclamant.
3. La tramitació i resolució de l'expedient de responsabilitat patrimonial s'efectuarà
d'acord amb els principis que conté el capítol IV ( de la responsabilitat patrimonial de les
Administracions públiques) del Títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
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Favorable
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Expedient 238/2016. Responsabilitat Patrimonial de L'Administració Pública
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recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és de l’alcaldia, no
obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta competència a la
Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de
juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de
2015.
3.4 La contractació de l’obra d’arranjament paviment de l’accés al nucli de Saifores
de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte
menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a
l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.
3.5 La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes
esmentats en els fonaments d’aquest informe 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 a favor de l’empresa Vega Construcciones y Obras
S.A per l’obra d’arranjament paviment de l’accés al nucli de Saifores de Banyeres del
Penedès, per un import de 1.238,76 euros i 260,14 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº
1532 21000 de l’actual pressupost de l’import indicat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Règim de recursos:
- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no qualificat.

Expedient 342/2017. Ús de la zona d'esbarjo Sant Miquel
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE DESESTIMAR L’ÚS DE LA ZONA D’ESBARJO SANT
MIQUEL EL PROPER 26 DE MARÇ DE 2017 AL SOL·LICITANT AMB DNI: ...078-D.EXP. 342/2017
Vista la petició feta pel sol·licitant amb D.N.I. número ...078-D de data 16 de març de
2017 (RE 1045) sol·licitant l’ús de la zona d’esbarjo Sant Miquel el proper 26 de març de
2017.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol Vl, article 84 regula les
competències pròpies locals.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Atès que ja s’ha autoritzat per al mateix dia a un altre grup nombrós d’assistents.
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Pòlissa d’assegurança del vehicle sinistrat
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Permís de circulació i targeta tècnica del vehicle sinistrat
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jurídic del Sector Públic.
En conseqüència, ES PROPOSA:
1. Admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor
amb DNI 995-Q contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que es tramitarà d’acord
amb el que determinen la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic
2. Nomenar instructora de l’expedient la senyora Anna Anguera Sans, funcionària dels
Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona, i secretari, al senyor José Félix Velasco
Martínez, funcionari de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, les quals poden ser
recusades per les causes i en la forma que estableix l’article 24 de la Llei 40/2015.
3. Comunicar a l’interessat el següent:
- l’expedient es considera iniciat el dia 20 d’octubre de 2016
- el termini per a la seva resolució és de 6 mesos
- en cas de silenci administratiu, aquest tindrà efectes desestimatoris
- si es vol impugnar la desestimació presumpta d’aquesta reclamació per silenci negatiu,
és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos
Administratius de Tarragona en el termini de 6 mesos a comptar des de la data en què es
produeixi la desestimació presumpta per silenci negatiu.
4. Requerir al reclamant que aporti tots els mitjans de prova i proposi la pràctica de totes
aquelles proves que consideri necessàries per a la resolució d'aquesta reclamació, cas
que no ho hagi efectuat anteriorment. En tot cas requerir al reclamant per a què en el
termini de 10 dies aporti:
Identificació del vehicle sinistrat

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud d’ús de la zona d’esbarjo Sant Miquel per al proper
dia 26 de març de 2017, per estar la zona ocupada.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Assumpte

2017-0031

Convocatòria de la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 9 de març de 2017.

8/03/2017

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Expedient
JGL/2017/8
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Número de
data
Decret
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Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

