
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/16 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data 22 / de maig / 2017 

Durada Des de les 18:15 fins a les 22:19 hores 

Lloc Sala de Juntes 

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 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 

 

 



 

Aprovacions de les actes de les sessions anteriors

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

- S’aprova l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 4 de maig de 2017.
- S’aprova l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 11 de maig de 2017.

 

Expedient 244/2017. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Assumpte: Sol·licitud llicència  per a la ocupació de la via pública amb una tarima de 
fusta tancada. 

Titular : Maria del Carmen Ruano Fernández

Emplaçament: Camí de l’Arboç, 13 Local 5

Activitat : Fleca i degustació

Atès que el dia 30 de gener de 2017, la Sra. Maria del Carmen Ruano Fernandez va 
sol·licitar autorització per a la instal·lació d’una tarima tancada davant del forn-cafeteria 
situat al carrer Camí de l’Arboç, 13, amb ocupació de la via pública.

Atès l’informe emès per l’enginyer municipal en data 16 de maig de 2017.

Atès l’informe de Secretaria-Intervenció de data 17 de maig de 2017.

D’acord  amb l’Ordenança reguladora per la utilització privativa o l’aprofitament especial 
del domini públic local amb una tarima desmuntable i tancada amb finalitat lucrativa, la 
quota de la taxa a satisfer ascendeix a 60,10€ anuals amb una ocupació màxima de 30  
m2.

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Aprovar la liquidació de la taxa d’enguany, corresponent a la utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic local amb una tarima desmuntable i tancada 
amb finalitat lucrativa a la fleca-degustació L’Avinguda, per import de 60,10€.

SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la llicència atorgada al compliment de les condicions 
següents:

        Es mantindrà la neteja de la zona ocupada per la tarima i al final de la jornada 
diària s’efectuarà una neteja general de la zona. Tots els residus es recolliran en 
bosses tancades i seran dipositades en els contenidors previstos a tal efecte.

 Es respectarà l’horari de descans veïnal.

 Seran al vostre càrrec les responsabilitats per la manca d’altres autoritzacions 
que siguin necessàries, i les de tota mena que se’n puguin derivar.

TERCER.- Notificar el present acord a la Sra. Maria del Carmen Ruano Fernández 

 



 

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

 

Expedient 289/2017. SOL·LICITUD D’EMPADRONAMENT EN UNA CASA 
ALLIBERADA

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR INSCRIURE EN EL PADRO MUNICIPAL A LA SRA. J. P. H. I FAMILIA PER 

CANVI DE RESIDENCIA AL MUNICIPI.- 289/2017

Vist que amb data 6 de març de 2017, la Sra. J. P. H. Amb DNI: 553B es va presentar 

escrit sol·licitant la seva inscripció en el padró d'habitants d'aquest Municipi.

Vist que amb data 22 de març de 2017, es va emetre informe per Secretaria en relació a 

la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.

Vist que amb data 3 de maig de 2017 i amb registre IM/17/0007, es va emetre informe 

pels  Serveis  Municipals  en  relació  amb  la  comprovació  de  les  dades  aportades  pel 

sol·licitant.

Vist que amb data 4 de maig de 2017 i amb registre IS/17/003, es va emetre informe pels 

Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès en relació a la residència efectiva 

de la família de la Sra. J. P. H.  

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vist  l'informe  de  Secretaria,  i  de 

conformitat amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  

Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del Reial  

decret  1690/1986,  de  11  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  Població  i 

Demarcació Territorial de les Entitats Locals. 

Per tot això, 

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

PRIMER. Inscriure en el Padró Municipal a la Sra. J. P. H. i família per canvi de residència 

al municipi. 

SEGON. Notificar  a  l'interessat  la  seva  inscripció  en  el  Padró  d'Habitants  d'aquest 

Municipi.

TERCER. Incloure la present variació de dades en la informació que mensualment es 

 



 

remet a l'Institut Nacional  d'Estadística,  en compliment de l'article 65 del  Reial  decret 

1690/1986, de 11 de juliol,  pel  qual  s'aprova el  Reglament de Població i  Demarcació 

Territorial de les Entitats Locals.

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

 

Expedient 296/2016. CONTRACTACIÓ O/16/114

No hi ha acord Tipus de votació: Ampliar 
documentació

Proposta d’alcaldia

Expedient: 296/2016

Assumpte: Expedient  administratiu  per  a  la  contractació  del  servei  d’assessorament 
urbanístic.

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT URBANISTIC.

ANTECEDENTS

L’objecte de la contractació és la realització del servei d’assessorament a la Corporació, 
des del punt de vista de Planejament, Gestió i Llicències Urbanístiques, al municipi de 
Banyeres del Penedès.

A petició de l’Alcalde també es podrà incloure la redacció d’instruments urbanístics de 
gestió i obra.

Per a la realització d’aquestes funcions és requisit previ estar en possessió de la titulació 
d’Arquitecte Superior.

El contracte definit te la qualificació de contracte administratiu de serveis públics, d’acord 
amb allò que estableix l’article 10 del  Text  Refós de la Llei  de Contractes del  Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

L’horari que seria necessari per desenvolupar l’objecte esmentat seria de 9 a 15 hores 
dels dimarts a raó de 40 euros l’hora (sense IVA), preu de licitació, no essent necessària 
la localització de l’assessor a les dependències municipals, la qual cosa dependrà de les 
instruccions del Regidor d’Urbanisme i de l’Alcaldia.

S’ha incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars 
que han de regir el contracte. 

 

FONAMENTS DE DRET

 

 



 

La legislació aplicable és la següent: 

 

-        Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.

-        Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

-        Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de 
contractació pública (DL 3/2016).

-        Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals

L’òrgan  de  contractació  competent  per  l’adopció  del  present  acord,  d’acord  amb  la 
Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel  
qual s’aprova el  Text refós de la Llei  de contractes del  sector públic,  i  en virtut de la 
delegació conferida per l’Alcaldia, és la Junta de Govern local.

Atès l’esborrany del Plec de condicions particulars.

Atesa  la  suficient  consignació  pressupostaria  per  a  fer  front  a  la  contractació  de 
referència,

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern local  adopta els següents acords:

Primer: Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la contractació del 
servei d’assessorament urbanístic definit en la part expositiva per un import de  55.756,80 
€ (IVA inclòs) per un període de 4 anys i en seguiment de les anualitats indicades a la 
clàusula quarta del plec.

Segon: Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació que estarà 
condicionada a l’aprovació definitiva dels plecs en seguiment del procediment obert.

Tercer.- Procedir a la publicació en el perfil del contractant de la pàgina web municipal 
(www.banyeresdelpenedes.cat) i en el  Butlletí Oficial de la Província de Tarragona durant 
un termini de 15 dies des de la data de publicació en el BOPT perquè els interessats 
puguin presentar les corresponents pliques per a optar a la licitació.

Quart.- Autoritzar pel  present  any, la despesa per un import  de 8.400€ ( i  1.764,00€ 
d’IVA). Donada la existència de consignació a la partida pressupostària 1510 227.06 del  
vigent pressupost i, sense prejudici de declarar en les bases d’execució del pressupost la 
present despesa com a plurianual.

Cinquè.-  Comunicar  la  present  resolució  als  membres  designats  de  la  Mesa  de 
contractació.

Sisè.- Contra  la  present  resolució  es  podrà  interposar  recurs  potestatiu  de  reposició 
davant  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  en  el  termini  d’un  mes,  o  un  recurs 
contenciós administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós Administratiu  de Tarragona en el  
termini  de  dos  mesos des  del  dia  següent  al  de la  seva notificació  o publicació,  de 
conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu 
comú  i  la  Llei  29/1998,de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa 
administrativa.

 

http://www.banyeresdelpenedes.cat/
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR INSCRIURE EN EL PADRO MUNICIPAL A LA SRA. Y. G. C. I FAMILIA PER 

CANVI DE RESIDENCIA AL MUNICIPI.- 378/2017

Vist que amb data 17 de març de 2017, la Sra. Y. G. C. va presentar escrit sol·licitant la 

seva inscripció en el padró d'habitants d'aquest Municipi.

Vist que amb data 27 de març de 2017, es va emetre informe per Secretaria en relació a 

la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.

Vist que amb data 4 de maig de 2017 i amb registre IS/17/004, es va emetre informe pels 

Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès en relació a la residència efectiva 

de la família de la Sra. Y. G. C.

Vist que amb data 11 de maig de 2017 i amb registre IM/17/008, es va emetre informe 

pels  Serveis  Municipals  en  relació  amb  la  comprovació  de  les  dades  aportades  pel 

sol·licitant.

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vist  l'informe  de  Secretaria,  i  de 

conformitat amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  

Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del Reial  

decret  1690/1986,  de  11  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  Població  i 

Demarcació Territorial de les Entitats Locals. 

 



 

Per tot això, 

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

PRIMER. Inscriure  en  el  Padró  Municipal a  la  Sra.  Y.  G.  C.  i  família per  canvi  de 

residència al municipi. 

SEGON. Notificar  a  l'interessat  la  seva  inscripció  en  el  Padró  d'Habitants  d'aquest 

Municipi.

TERCER. Incloure la present variació de dades en la informació que mensualment es 

remet a l'Institut Nacional  d'Estadística,  en compliment de l'article 65 del  Reial  decret 

1690/1986, de 11 de juliol,  pel  qual  s'aprova el  Reglament de Població i  Demarcació 

Territorial de les Entitats Locals.

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

 

Expediente 449/2017. OBRES O/17/029

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

EXPEDIENT: G 449/2017 – O/17/029

ASSUMPTE: Proposta d’Alcaldia

SOL·LICITANT: Sr. DNI ...366-H

ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA: Connexió Definitiva d’Aigua 

EMPLAÇAMENT: Assutzena, 4

REFERÈNCIA CADASTRAL: 8506103CF7780N0001AH

  

En data 30 de març de 2017, el Sr. DNI...366-H  va presentar sol·licitud de connexió a la 
xarxa  municipal    d’aigua  de  l’habitatge  situat  al  carrer  Assutzena,  4  del  Priorat  de 
Banyeres.

En data 13 d’abril de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els  
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 9 de maig de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable respecte a la  
retirada i desconnexió de la xarxa d’aigua de l’habitatge.

 



 

En  data  9  de  maig  de  2017  el  Secretari  Interventor  i  Tresorer  va  emetre  informe 
favorable.

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual  
s’aprova el  Text  Refós  de la  Llei  d’Urbanisme,  en  virtut  del  qual  la competència i  el  
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que estableix 
la legislació de règim local.

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.

Atès  l’art  75  i  següents  del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  ens  locals 
179/1995, de 13 de juny.

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Atorgar la llicència de connexió a la xarxa d’aigua potable  a la finca que fa 
referència a l’ identificació següent:

SOL·LICITANT: Sr. DNI ...366-H

ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA: Connexió Definitiva d’Aigua 

EMPLAÇAMENT: Assutzena, 4

REFERÈNCIA CADASTRAL: 8506103CF7780N0001AH

SEGON.- La  connexió  quedarà  condicionada  a  la  liquidació  prèvia  de  l’import 
corresponent a la obra civil.

TERCER.-  D’acord amb les ordenances fiscals i el pressupost presentat per l’empresa 
encarregada  de  realitzar  els  treballs  de  connexió,  es  realitza  la  següent  liquidació 
tributària:

 

C O N C E P T E TOTAL

TAXA CONNEXIÓ AIGUA                          350,00 €

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS                          574,35 €

IVA 120,61 €

IMPORT PORTELLA 0,00 €

IMPORT TOTAL A INGRESSAR  1.044,96 €

QUART.- Es  fa  l’advertiment  que  la  llicència  urbanística  s’atorga  salvant  el  dret  de 
propietat i sense perjudici de tercers.

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR ATORGAR LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER A LA TINENÇA I 
CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS AL SR. AMB D.N.I. 
026-X (502/2017)

Vist l’entrada del Sr. amb DNI 026-X de data 5 d’abril de 2017 amb registre d’entrada  
número 1346, a la qual sol·licita llicència administrativa per a la tinença i conducció de  
gossos potencialment perillosos.

Atès que el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, estableix al seu article 3.1 que la llicència 
administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en 
el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa 
l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i 
el registre d’animals de companyia.

Atès  que  l’article  3.2  del  Decret  170/2002  estableix  un  llistat  de  requisits  que  es  
requereixen per a l’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i  

 



 

conducció de gossos potencialment perillosos.

Atès que l’article 43 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament de  
Banyeres  del  Penedès,  estableix  que  en  les  vies  i  espais  públics  els  propietaris  
controlaran els animals perquè no siguin perillosos per les altres persones, adoptant a  
l’efecte les mesures adients. En la via pública i en presència d’altres persones els gossos  
sempre circularan amb cadena o corretja.

Quan  la  tinença  d’animals  domèstics  constitueixi  un   perill  físic  o  sanitari  o  generi  
molèsties als veïns derivades del seu soroll, agressivitat, males condicions higièniques, o  
bé existeixi  per  part del propietari  manca de cura en el manteniment i  instal·lació de  
l’animal,  l’Alcaldia,  sense  perjudici  de  les  sancions  pecuniàries  que  puguin  resultar  
pertinents,  requerirà  al  propietari  o  encarregat  de l’animal  perquè subsani  la  situació  
molesta o perillosa en un termini de vuit dies.

Si  el  propietari  o  encarregat  de  l’animal,  sense  al·legar  justa  causa,  incomplís  el  
requeriment anterior, l’Alcaldia ordenarà el comès.

Atès que el Sr. amb DNI 026-X amb domicili al carrer Penedès nº 88 d’aquest municipi,  
es propietari d’un gos Pit bull Terrier, raça considerada potencialment perillosa, de nom  
Gordo, i número d’identificació 981098104775246.

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

PRIMER.- Aprovar atorgar la llicència per a la tinença d’animals perillosos al Sr. amb DNI  
026-X, amb domicili  al Carrer Penedès nº 88 de Banyeres del Penedès.

SEGON.- Procedir al registre d’animals de l’Ajuntament (ANICOM) al gos de raça Pit bull  
Terrier.

TERCER.- Notificar aquest acord al sol·licitant.

 

E
x
p
e
d
i
e
n
t
 
5
7
9
/
2
0
1
7

 



 

.
 
C
o
n
t
r
a
c
t
e
 
m
e
n
o
r
 
s
e
r
v
e
i
s

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
TALA I DESTOCONAT D’ARBRES AL PS. GAUDI DEL MUNICIPI DE  BANYERES DEL 
PENEDÈS.  579/2017

 Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de  data   5  de  maig  de  2017 es  va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de tala i destoconat  
d’arbres  al  Ps.  Gaudi  del  municipi  de  Banyeres  del  Penedès  i  ateses  les  gestions 
realitzades amb a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls,  per un preu total de  2.654,40 
euros i 1557,42 euros d’IVA.

Atès  a  la  declaració  jurada  de  Ferrovial  Servicios,  relativa  a  no  estar  incurs  en 
prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública.

Atès a l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 3 de maig de  2017.

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez,  Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 5 de maig  de 2017.

 Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :

PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Ferrovial Servicios 
de Valls, per un preu total de 2.654,40 euros i 557,42 euros d’IVA, pel servei de tala i 
destoconat d’arbres al Ps. Gaudi del municipi de Banyeres del Penedès.

 



 

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
1532 210.00 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.
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No hi ha acord Tipus de votació: Ampliació 
documentació

1. ANTECEDENTS

1.1. Aquesta Alcaldia ha tingut coneixement que diverses finques ubicades als nuclis 
urbans del terme municipal, estan totalment descuidades i plenes de males herbes.

1.2.  En data 12 de maig de 2017,  el  cap de manteniment municipal  va realitzar  una 
inspecció de les finques indicades a continuació i propietat dels següents titulars: 

 

Referencia 
cadastral

Ubicació NIF Titular

7704405CF7770
S0001WB

ACACIES-PRIORAT
, 39

.....154P Sr. J. M. T.

7704407CF7770
S0001BB

ACACIES-PRIORAT
, 35

.....599N Sra. M. A. G.

7704413CF7770
S0001QB

VIOLETES-PRIORA
T, 42

.....363C Sr. M. H. L.

7804605CF7770
S0001WB

VIOLETES-PRIORA
T, 22

.....129L Sr. F. B. D.

7804606CF7770
S0001AB

VIOLETES-PRIORA
T, 28

.....129L Sr. F. B. D

7804805CF7770
S0001PB

VIOLETES-PRIORA
T, 15

.....100H Sr. M. R. P. M.

7903501CF7770
S0001KB

BEGONYES-PRIOR
AT, 5

.....399Q Sr. J. L. F.

7903502CF7770
S0001RB

VIOLETES-PRIORA
T, 13

.....423Q Sr. G. G. S.

7903903CF7770
S0001YB

MARGARIDES-PRI
ORAT, 3

.....905R Sr. J. M. C.

8304605CF7780
S0001OQ

ORQUIDEAS-PRIO
RAT, 44

.....204C Sr. A. J. C.

 



 

Referencia 
cadastral

Ubicació NIF Titular

8304607CF7780
S0001RQ

ORQUIDEAS-PRIO
RAT, 48

.....204C Sr. A. J. C.

8304608CF7780
S0001DQ

ORQUIDEAS-PRIO
RAT, 50

.....204C Sr. A. J. C.

8502901CF7780
S0001TQ

CAMÈLIES-PRIOR
AT, 25

.....254E Sr. M. H. J.

8503212CF7780
S0001IQ

CAMÈLIES-PRIOR
AT, 30

.....412H Sr. R. S. E.

8504504CF7780
S0001EQ

OLIVERES-PRIORA
T, 6

.....785C Sr. J. G. R.

8505311CF7780N
0001DH

SALZE-PRIORAT, 
45

.....313G Sr. A. R. C.

8506115CF7780N
0001MH

SALZE-PRIORAT, 
33

.....257M Sr. A. C. V

8701909CF7780
S0001PQ

GERANIS-PRORAT, 
56

.....000I D. T.

8705808CF7780
S0001JQ

MARQUESA DE 
GRINY, 19

.....346W Sr. D. P. G

8705811CF7780N
0001JH

MARQUESA DE 
GRINY, 17

....346W Sr. D. P .G

9905339CF7790
N0001IB

CAPTUS-CASA 
ROJA, 18

 Sra. A. M. T. M.

9905334CF7790
N0001OB

CAPTUS-CASA 
ROJA, 26

…..137Y Sr. J. S .C.

9905333CF7790
N0001MB

CAPTUS-CASA 
ROJA, 28

…..833P Sr. F. S. C.

9905348CF8700
N0001HL

CAPTUS-CASA 
ROJA, 72

…..518N Sr. D. G. R.

1207901CF8710
G0001OY

LA GRANJA, 1 …..6348 A. N. T

 



 

Referencia 
cadastral

Ubicació NIF Titular

0806502CF8700
N0001TL

BARCELONA, 48 …..6974 A. 2.

1411801CF8711A
0001JG

C. MESTRE 
GÜELL, 1

…..9389 C. V. 

1007102CF8710
N0001WM

PENEDÈS, 18-24 …..4155 D. S.

1006404CF8710
N0001RM

PENEDÈS, 38 …..4465 E. 10 

1006405CF8710
N0001DM

PENEDÈS, 40 …..4465 E. 10 

1006406CF8710
N0001XM

PENEDÈS, 42 …..4465 E. 10 

0808711CF8700N
0001IL

BARCELONA, 1 …..7832 G. S.

1104301CF8710S
0001QI

CATALUNYA, 82 …..7832 G. S.

1106407CF8710E
0001MA

MEDITERRANI, 1 …..7832 G. S.

43020A01100007
0000OX

POLÍGON 11 
PARCEL.LA 7

…..7832 G. S.

43020A01100014
0000OS

POLÍGON 11 
PARCEL.LA 14

…..7832 G. S.

1406902CF8710
E0001BA

MIQUEL MARTI I 
POL, 19

…..3542 H. L.

1406903CF8710
E0001YA

MIQUEL MARTI I 
POL, 23

…..3542 H. L.

1506303CF8710F
0001BB

MIQUEL MARTI I 
POL, 24

…..3542 H. L.

1506304CF8710F
0001YB

MIQUEL MARTI I 
POL, 16

…..3542 H. L.

 



 

Referencia 
cadastral

Ubicació NIF Titular

1508336CF8710
H0001HG

PRINCEP 
D'ASTURIES, 27

…..3542 H. L.

1406904CF8710
E0001GA

JOSEP MARIA 
CAPARROS, 1

…..001B I.C. S.

1506302CF8710F
0001AB

JOSEP MARIA 
CAPARROS, 5

…..001B I.C. S.

1406901CF8710
E0001AA

MIQUEL MARTI I 
POL, 1

…..4163 J. F. C.

1108605CF8710
G0001MY

TARRAGONA, 3 …..9241 S. G. C.

1108606CF8710
G0001OY

TARRAGONA, 1 …..9241 S. G. C.

1207115CF8710E
0001UA

TARRAGONA, 15 …..9241 S. G. C.

1207116CF8710E
0001HA

TARRAGONA, 13 …..9241 S. G. C.

1207119CF8710
G0001BY

TARRAGONA, 7 …..9241 S. G. C.

1207120CF8710
G0001WY

TARRAGONA, 5 …..9241 S. G. C.

1411803CF8711A
0001SG

JOSEP CAÑAS, 1 …..316C Sr. J. M. V. R.

1411807CF8711A
0001WG

DEL PAPIOL, 15 …..316C Sr. J. M. V. R.

1411808CF8711A
0001AG

DEL PAPIOL, 17 …..316C Sr. J. M. V. R.

1411809CF8711A
0001BG

DEL PAPIOL, 19 …..316C Sr. J. M. V. R.

1411810CF8711A
0001WG

DEL PAPIOL, 21 …..316C Sr. J. M. V. R.

 



 

Referencia 
cadastral

Ubicació NIF Titular

1306405CF8710
E0001SA

SARAGOSSA, 23 …..769A Sr. J. M. S. C.

1306406CF8710
E0001ZA

SARAGOSSA, 25 …..769A Sr. J. M. S. C.

1407633CF8710
G0001RY

DE L'ARBOÇ, 15 …..769A Sr. J. M. S. C.

1506308CF8710F
0001LB

MIQUEL MARTI I 
POL, 2

…..769A Sr. J. M. S. C.

1207913CF8710
G0001ZY

SARAGOSSA, 4 D …..025M Sr. J. J. A.

1510808CF8710
H0001ZG

ÀNGEL GUIMERÀ, 
32

…..704W Sr. O. F. F.

1506305CF8710F
0001GB

MIQUEL MARTI I 
POL, 14

…..024J Sr. P. S. P

1506306CF8710F
0001QB

MIQUEL MARTI I 
POL, 12

…..024J Sr. P. S. P.

1506307CF8710F
0001PB

MIQUEL MARTI I 
POL, 10

…..355X Sra. E. F. T.

1510804CF8711B
0001IQ

ÀNGEL GUIMERÀ, 
36

…..762X Sra. E. V. J.

1106409CF8710E
0001KA

MEDITERRANI, 7 …..908G Sra. M. R. V.

1411804CF8711A
0001ZG

DEL PAPIOL, 9 …..630M Sra. M. V. R.

1411805CF8711A
0001UG

DEL PAPIOL, 11 …..630M Sra. M. V. R.

1411806CF8711A
0001HG

DEL PAPIOL, 13 …..630M Sra. M. V. R.

1308405CF8710
G0001XY

PRAT DE LA RIBA,4 Sra. R. M. C.

     
En aquest  informe es posen de manifest les deficiències següents: les  parcel·les es 

 



 

troben descuidades i plenes de males herbes. 

Per  esmenar-les,  es  proposen  les  mesures  següents:  condicionar  les  finques  per 
deixar-les lliures de males herbes i altres residus, (si és el cas).  

1.3.  En data 12 de maig de 2017,  el  Secretari  Interventor  emet  un informe sobre el  
procediment a seguir per ordenar als propietaris dels terrenys l’execució de les mesures 
que resultin adients per tal de garantir la seguretat, la salubritat i l'ornament públics i el 
compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació.

2. FONAMENTS DE DRET

2.1. Els articles 9 al 15.1.b) del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual  
s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana; 197 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant, 
LU); i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei  
d’urbanisme (en endavant, RLU), estableixen l’obligació dels propietaris de tota classe de 
terrenys,  construccions  i  instal·lacions  de  mantenir-los  en  condicions  de  seguretat, 
salubritat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació 
que puguin estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals.

2.2.  Per  al  compliment  d’aquestes  obligacions,  l’article  197.3  de  l’LU  estableix  la 
possibilitat  que  els  ajuntaments  imposin,  d’ofici  o  a  instància  de  qualsevol  persona 
interessada,  ordres  per  a  l’execució de les  obres i  actuacions necessàries.  Aquestes 
ordres d’execució s’han d’ajustar a la normativa de règim local, amb observança sempre 
del  principi de proporcionalitat administrativa i  amb l’audiència prèvia de les persones 
interessades.

Els articles 85.1 i  87 del  RPLU estableixen que les ordres d’execució s’han de dictar 
prèvia audiència de la persona interessada i amb l’informe dels serveis tècnics i jurídics 
de l’ens que les promogui; que l’ordre d’execució ha de ser clara, formalitzada per escrit, 
motivada i amb explícita referència a la norma o normes que la justifiquin; i que ha de 
detallar amb la màxima precisió possible les obres i  actuacions que cal  executar i  el 
termini per al seu compliment, tenint en compte la seva entitat i complexitat.

2.3. La competència per dictar l’ordre d’execució individual correspon a l’Alcaldia, d’acord 
amb l’article 77 del RPLU.

2.4.  D’acord  amb els  articles  197.4  i  225.2  de  l’LU,  93  de  l’RPLU,  101  del  Decret  
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya, i 98 i 99 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquestes ordres 
són  susceptibles  d’execució  forçosa,  en  cas  d’incompliment  injustificat,  pels  mitjans 
següents:

a)  Execució subsidiària a càrrec de la persona obligada.  En aquest  cas,  cal  tenir  en 
compte que el cost de redacció del projecte tècnic que, si escau, s’hagi de redactar, és a  
càrrec de la persona; i també, que s’ha de seguir el procediment de recaptació en via 
executiva per al cobrament de les despeses, els danys i els perjudicis produïts (Reial  
decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament general de recaptació). 

b) Alternativament, la imposició de multes coercitives, per una quantia de 300 a 3.000 
euros, segons l’article 93.3 de l’RPLU, que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació 
de conservació. 

 



 

La  competència  per  acordar  l’execució  forçosa  i  la  imposició  de  multes  coercitives 
correspon a l’Alcaldia.

2.5. Així mateix, d’acord amb l’art. 197.5 de l’LU, l’incompliment de l’ordre d’execució 
habilita l’Ajuntament per incloure la finca en el Registre municipal de solars sense 
edificar, amb els efectes que estableix l’art. 179 de la mateixa norma.

La imposició de les multes coercitives és independent de les sancions que, si s’escau, 
sigui procedent aplicar d’acord amb els articles 214 i 215 de l’LU.

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Primer. Iniciar l’expedient per exigir als propietaris dels terrenys indicats anteriorment, el 
compliment de l’obligació de mantenir els terrenys, les construccions i les instal·lacions 
en condicions de seguretat, salubritat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, 
conservació i rehabilitació que puguin estar establerts en la legislació sectorial o en les 
ordenances locals, d’acord els fonaments de dret d’aquest acord.

Segon.  Concedir  als  propietaris  abans indicats,  com a interessats i  responsables del 
compliment de l’obligació esmentada, un termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la 
notificació d’aquest acord, perquè puguin examinar l’expedient i al·leguin el que creguin 
convenient a la defensa dels seus drets i interessos.

Tercer. Transcorregut el termini esmentat en el punt anterior sense que s’hagin presentat 
al·legacions, o es desestimin les al·legacions presentades, els propietaris dels terrenys 
han de procedir  a l’execució de les actuacions següents:  condicionar les finques per 
deixar-les lliure de males herbes i altres residus, (si és el cas).

Quart. Per a l’execució d’aquestes actuacions s’atorga als propietaris dels terrenys, un 
termini de 15 dies a comptar de l’endemà de la finalització del tràmit d’audiència o de 
l’endemà de la notificació de la desestimació de les al·legacions presentades, segons el 
cas, que s’estima suficient pel seu compliment.

Cinquè.  Advertir  als propietaris que, en cas d’incompliment, es procedirà a l’execució 
subsidiària de l’ordre per part de l’Ajuntament, a la costa i amb càrrec a l’obligat, o bé a la 
imposició  de multes coercitives,  reiterades en  el  temps,  fins que es  compleixi  l’ordre 
d’execució que es dicta en aquest acord.
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

EXPEDIENT: A/17/006   -   G 614/2017

ASSUMPTE: Proposta de Resolució

SOL·LICITANT: Sr. DNI ....451-E  

ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA: Canvi de Titular de l’Activitat 

EMPLAÇAMENT: Camí de Llorenç, 2

ANTECEDENTS: A/02/007 – A/03/008 – A/05/002

  En data 5 de maig de 2017, el Sr. DNI....451-E  va presentar sol·licitud de canvi de nom 
del titular de  l’activitat d’allotjament rural conegut com Las Casitas del Arco Iris, amb 
llicència d’obertura A/05/002.

En data 5 de maig de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 9 de maig  de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En  data  9  de  maig  de   2017  el  Secretari  Interventor  i  Tresorer  va  emetre  informe 
favorable.

 



 

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual  
s’aprova el  Text  Refós  de la  Llei  d’Urbanisme,  en  virtut  del  qual  la competència i  el  
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que estableix 
la legislació de règim local.

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.

Atès  l’art  75  i  següents  del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  ens  locals 
179/1995, de 13 de juny.

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Donar-nos per assabentats del  canvi  de titularitat  de l’activitat  d’allotjament 
rural, coneguda com Las Casitas del Arco Iris, en favor del Sr.DNI ....451-E.

SEGON.-  Inscriure  el  canvi  de  titular  en  els  padrons  municipals  que  li  siguin  de 
competència.

TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR COL·LABORAR ECONÒMICAMENT EN LA LLUITA CONTRA 
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE I ELS SEUS EFECTES SOCIALS I PARTICIPAR EN LA 
CAMPANYA MULLA’T 2017 DE LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE- 633/2017

Vist l’escrit de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) registrat el  9 de febrer de 2017 (RE 
500),  en el  qual  ens sol·liciten destinar  un ajut  econòmic a la lluita contra l’esclerosi  
múltiple i els seus efectes socials.

Vist l’escrit de la Fundació (FEM) registrat el 2 de maig de 2017 (RE1647), sol·licitant un 
any més que es faci difusió a les nostres instal·lacions i a la població de la informació de 
la celebració del Mulla’t 2017 que serà diumenge dia 9 de juliol de 2017.

Vist que la Fundació té l’important repte de continuar avançant i poder garantir els serveis 
assistencials dels hospitals de dia a totes les persones afectades per aquesta malaltia.

La Fundació  anima que el nostre Municipi, se sumi a la iniciativa d’administracions que 
gestionen piscines que dediquin la recaptació de les entrades del  dia de Mulla’t  a la 
causa  solidària  o  també  organitzen  actes  per  incentivar  la  participació  en  aquesta 
campanya.

L’esclerosi  múltiple  és  una  malaltia  neurològica  que  afecta  a  persones  molt  joves, 

 



 

malauradament  és  invalidant  i  generalment  progressiva.  A Catalunya  més  de  7000 
persones hi  conviuen,  i  ha estat  gràcies a les aportacions econòmiques,  i  a la tasca 
realitzada  per  tots  que  poden  ajudar  a  millorar  la  qualitat  de  vida  de  les  persones 
afectades.  Assolir  la fita de considerar  l’Esclerosi  Múltiple com a preocupació social  i  
institucional de primer ordre.

Atès  que  existeix  consignació  pressupostària  adequada  i  suficient  a  la  partida 
3120.48900 del pressupost vigent.

És per això, 

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

 

PRIMER.- Aprovar col·laborar econòmicament amb la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) 
aportant la quantitat de 230€ al compte núm.: IBAN ES26 2100 0921 81 0200093391 BIC 
(SWIFT) CAIXESBBXXX.

SEGON.-  Establir  que  aquest  Ajuntament  realitzarà  les  gestions  necessàries  per  la 
celebració del Mulla’t que serà el diumenge dia 9 de juliol de 2017.

TERCER.-  Aprovar  fer  el  pagament  a  la  Fundació  Esclerosi  Múltiple  de  l’import  del 
material rebut de la Campanya Mulla’t 2017.

QUART.-   Notificar els presents acords a la Fundació Esclerosi Múltiple i adjuntar fitxa 
d’adhesió degudament emplenada.

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

 

Expedient 635/2017. Contracte menor de serveis, vigilància

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
VIGILÀNCIA  I  CONTROL  A  LA  FESTA  «     CONCENTRACIÓ  INTERNACIONAL  DE 
HARLEY DAVIDSON CLUB CATALUNYA     » DURANT ELS DIES 9, 10 I 11 DE JUNY DE 
2017 AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.  635/2017

Atès  que mitjançant  Provisió  de la Presidència de data  15 de maig de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de vigilància i control a 
la Festa “Concentració Internacional de Harley Davidson Club Catalunya” durant els dies 
9,10 i 11 de juny de 2017 al municipi de Banyeres del Penedès i ateses les gestions 
realitzades amb a l’empresa Bibi Digital S.L de Canyelles,  per un preu total de  2.528 
euros i 530,88 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de Bibi Digital S.L, relativa a no estar incurs en prohibicions 
per  contractar  establertes  a   l’article  60  del  TRLCSP  i  demes  requisits  per  poder 
contractar amb l’Administració Pública.

 



 

Atès la memòria de la Sra.  Anna Jané i Caralt, Regidora de Festes de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès de data 24 d’abril  de  2017.

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez,  Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 15 de maig de 2017.

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :

  PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Bibi Digital S.L de  
Canyelles, per un preu total de 2.528 euros i 530,88 euros d’IVA, pel servei de vigilància i  
control a la Festa “Concentració Internacional de Harley Davidson Club Catalunya” durant 
els dies 9,10 i 11 de juny de 2017 al municipi de Banyeres del Penedès.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
3380 22699 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.

 

E
x
p
e
d
i
e
n
t
 
6
3
8
/
2
0
1
7
.
 
C
o
n
t
r
a
c
t
e

 



 

 
m
e
n
o
r
 
d
e
 
s
e
r
v
e
i
s
,
 
a
c
t
u
a
c
i
ó
 
f
e
s
t
a
 
c
o
n
c
e
n
t
r
a
c
i
ó
 
H
a
r
l
e
y
 Davidson

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ALCALDIA  DE  L’ACORD  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
D’ACTUACIÓ DELS BANDOLERS I TRABUCAIRES DE BANYERES DEL PENEDÈS 
DURANT   ELS DIES 9,10 I 11 DE JUNY AMB MOTIU DE LA FESTA “CONCENTRACIÓ 
INTERNACIONAL DE  HARLEY DAVIDSON  CLUB  CATALUNYA”  AL MUNICIPI  DE 
BANYERES DEL PENEDES  .  638/2017

 

Atès  que mitjançant  Provisió  de la Presidència de data  15 de maig de 2017 es va 
acreditar  la  necessitat  d’aquest  organisme  de  contractar  el  servei  d’actuació  dels 
Bandolers i Trabucaires de Banyeres durant els dies 9,10 i 11 de juny amb motiu de la  
festa “Concentració  Internacional  de  Harley  Davidson Club  Catalunya”  al  municipi  de 
Banyeres del  Penedès i  ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Bandolers i 
Trabucaires d’En Montserrat Poch de Banyeres del Penedès,  per un preu total de  110 
euros i exempt d’IVA.

Atès a la declaració jurada de Banlolers i Trabucaires de Banyeres del Penedès, relativa 
a no estar incurs en prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i 
demes requisits per poder contractar amb l’Administració Pública.

Atès la memòria de la Sra. Anna Jané i Caralt, Regidora de Festes de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès de data 24 d’abril  de  2017.

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 15 de maig de 2017.

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :

PRIMER.-  Dur  a  terme  la  contractació  del  servei  a  favor  de  l’empresa  Bandolers  i  
Trabucaires d’En Montserrat Poch de Banyeres del Penedès, per un preu total de 110 
euros i  exempt d’IVA, pel  servei  d’actuació dels Bandolers i  Trabucaires de Banyeres 
durant els dies 9,10 i 11 de juny amb motiu de la festa “Concentració Internacional de  
Harley Davidson Club Catalunya” al municipi de Banyeres del Penedès.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
3380 22699 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.
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  SOL·LICITAR  A  BASE  –  GESTIO  D’INGRESSOS  LA  BAIXA  I  NOVA 

LIQUIDACIO DELS REBUTS D’AIGUA I BROSSA DE L’IMMOBLE AMB REFERENCIA 

CADASTRAL: 9499310CF7699N0003HI, PER CANVI DE TITULARITAT.- 639/2017 

Vist l’escrit presentat per Base Gestió d’Ingressos el dia 9 de maig de 2017 i amb registre 

d’entrada número  E-17-1774,  en  el  qual  comuniquen  que  en  execució  de  les  seves 

funcions  de  comprovació  s’ha  esbrinat  que  l’immoble  amb  referència  cadastral 

9499310CF7699N0003HI del municipi, mantenia una titularitat errònia. 

Vist que per aquest motiu, sol·liciten que, d’acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària, s’acordi la baixa dels rebuts emesos a nom de R. G. 

D., amb número fix: 020560001271 i 020800003211 i es procedeixi a acordar les noves 

liquidacions, pels exercicis no prescrits, i  a la modificació de les dades censals per a 

propers padrons. 

Per tot això, 

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base – Gestió d’Ingressos la baixa dels rebuts d’aigua 

amb les següents claus de cobrament: 

430203802010030000001  –  430203802010030000002  –  430203802010030000003  – 

430203802010030000004  –  430203802010030000005  –  430203802010030000006  – 

430203802010030000009  –  430203802010030000010  –  430208002017150003211  – 

430208002013450003211  –  430208002016450003211  –  430208002014250003211  – 

430208002011310003211  –  430208002011410003211  –  430208002010310003211  – 

430208002011110003211     –     430208002010410003211  

I amb número fix: 020800003211, a nom de D. R. G. i amb DNI: 886S per no ser ell titular  

de l’immoble en aquests períodes i es procedeixi a la nova liquidació dels rebuts d’aigua 

no prescrits a nom de A. H. S. L. Amb CIF: 083 per ser el titular de l’immoble. 

 SEGON.-  Aprovar  sol·licitar  a  Base  –  Gestió  d’Ingressos  la  baixa  dels  rebuts 

 



 

d’escombraries amb les següents claus de cobrament:

 430205602011010001271  -   430205602013010001271  –  430205602011020001271  – 

430205602012020001271  –  430205602013020001271  –  430205602012010001271  – 

430205602014010001271  –  430205602016020001271  –  430205602015010001271  – 

430205602017010001271  –  430205602016010001271  –  430205602014020001271  – 

430205602015020001271

I amb número fix: 020560001271, a nom de D. R. G. i amb DNI: 886S per no ser ell titular  

de  l’immoble  en  aquests  períodes  i  es  procedeixi  a  la  nova  liquidació  dels  rebuts 

d’escombraries no prescrits a nom de A.  H. S.  L. Amb CIF:  083 per ser el  titular de 

l’immoble. 

TERCER.- Notificar el present acord a Base – Gestió d’Ingressos.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ALCALDIA  DE  L’ACORD  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
D’ACTUACIÓ DE LA COLLA CASTELLERA MINYONS DE L’ARBOÇ PEL DIA 10 DE 
JUNY DE 2017 AMB MOTIU DE LA FESTA «     CONCENTRACIÓ INTERNACIONAL DE 
HARLEY  DAVIDSON  CLUB  CATALUNYA     »  AL  MUNICIPI  DE  BANYERES  DEL 
PENEDÈS.  640/2017

Atès  que mitjançant  Provisió  de la Presidència de data  15 de maig de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el  servei d’actuació de la colla 
castellera  Minyons  de  l’Arboç  pel  dia   10  de  juny  de  2017  amb  motiu  de  la  festa  
“Concentració Internacional de Harley Davidson Club Catalunya” al municipi de Banyeres 
del Penedès i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Colla Castellera Minyons 
de l’Arboç,  per un preu total de 413,22 euros i 86,78 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de Colla Castellera Minyons de l’Arboç, relativa a no estar 
incurs  en  prohibicions  per  contractar  establertes  a  l’article  60 del  TRLCSP i  demes 
requisits per poder contractar amb l’Administració Pública.

Atès la memòria de la Sra. Anna Jané i Caralt, Regidora de Festes de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès de data 24 d’abril de  2017.

 Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez,  Secretari-interventor-tresorer  de 

 



 

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 15 de maig de 2017.

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :

 PRIMER.- Dur a terme la contractació del  servei a favor de l’empresa Colla Castellera 
Minyons de l’Arboç,  per un preu total  de 413,2 euros i  86,78 euros d’IVA, pel  servei  
d’actuació de la colla castellera Minyons de l’Arboç pel dia  10 de juny de 2017 amb motiu 
de la festa “Concentració Internacional de Harley Davidson Club Catalunya” al municipi 
de Banyeres del Penedès.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
3380 22699 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.
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No hi ha acord Tipus de votació: Ampliar 
documentació

PROPOSTA  D'ALCALDIA  DE  L’ACORD  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
D’HONORARIS  DIRECCIÓ  LLETRADA  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BANYERES  DEL 
PENEDÈS  EN  EL  COMPLEMENT  I  EN  LA EXECUCIÓ  DE  LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA DE CATALUNYA NÚM. 560/2016.  644/2017

Atès que mitjançant  Provisió de la Presidència de data  16  de maig de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar els d’honoraris  corresponents a 
la direcció  lletrada de l’Ajuntament  de Banyeres del  Penedès en el  complement  i  en 
l’execució de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 560/2016, 
de 15 de juliol que,  en resolució de recurs d’ apel·lació ha revocat la Sentència, dictada 
en primera instància, l’1 de juliol de 2013, pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, i ha anul·lat la Resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, ACA, 
d’1 de febrer de 2012, impugnada per l’Ajuntament, per la qual es declarava l’extinció del  
Conveni de col·laboració entre l’ACA i l’Ajuntament (Codi-. CV 08000311) per promoció, 
execució i manteniment de les obres de “Clausura de les EDAR de Saifores i de Sant 
Miquel  al  municipi  de  Banyeres  del  Penedès”  i  novació  del  Conveni  per  cessió  de 
terrenys, amb reconeixement de les pretensions formulades per l’Ajuntament i ateses les 
gestions realitzades amb a l’empresa Tornos Abogados SLP de Barcelona,  per un preu 
total  de  2.000 euros  i  420 euros d’IVA,  un cop presentat  l’escrit  de complement  de 
Sentència davant la Sala del TSJC  i 4.750 euros i 997,5 euros d’IVA, un cop l’ACA hagi 
iniciat el procediment l’execució de la Sentència a satisfacció de l’Ajuntament o, en cas 
contrari en el moment de presentació de l’incident d’execució de la Sentència davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona.

Atès  a  la  declaració  jurada  de  Tornos  Abogados  SLP,  relativa  a  no  estar  incurs  en 
prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública.

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez,  Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 16 de maig de 2017.

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :

PRIMER.- Dur a terme la contractació del  servei a favor de l’empresa Tornos Abogados 
SLP de  Barcelona, per un preu total de 2.000 euros i 420 euros d’IVA, un cop presentat 
l’escrit de complement de Sentència davant la Sala del TSJC  i 4.750 euros i 997,5 euros 
d’IVA, un cop l’ACA hagi iniciat el procediment l’execució de la Sentència a satisfacció de 
l’Ajuntament o, en cas contrari en el moment de presentació de l’incident d’execució de la 
Sentència davant  del  Jutjat  Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona,  pel  servei 
d’honoraris direcció lletrada de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en el complement i  
en  l’execució  de  la  Sentència  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  núm. 

 



 

560/2016.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
9200 226.04, fent us de borsa de vinculació jurídica.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
LLOGUER I NETEJA DE CABINES SANITÀRIES PELS DIES 9,10 I 11 DE JUNY DE 
2017, AMB MOTIU DE LA FESTA «     CONCENTRACIÓ INTERNACIONAL DE HARLEY 
DAVIDSON     CLUB  CATALUNYA     »  AL  MUNICIPI  DE  BANYERES  DEL  PENEDÈS. 
645/2017

Atès que mitjançant  Provisió de la Presidència de data  16  de maig de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el  servei de lloguer i neteja de 
cabines  sanitàries  pels  dies  9,10  i  11  de   juny  de  2017,  amb  motiu  de  la  festa 
“Concentració Internacional de Harley Davidson Club Catalunya” al municipi de Banyeres 
del Penedès i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Toi Toi Sanitarios Móviles 
S.A de Olesa de Montserrat,  per un preu total de  1.379,38 euros i 289,67 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de Toi Toi Sanitarios Móviles S.A, relativa a no estar incurs en 
prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública.

Atès la memòria de la Sra. Anna Jané i Caralt, Regidora de Festa de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès de data 24 d’abril  de  2017.

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 16 de maig de 2017.

 Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :

PRIMER.- Dur a terme la contractació del  servei a favor de l’empresa Toi Toi Sanitarios 
Móviles S.A de Olesa de Montserrat, per un preu total de 1.379,38 euros i 289,67 euros 
d’IVA, pel servei de lloguer i neteja de cabines sanitàries pels dies 9,10 i 11 de  juny de 
2017,  amb  motiu  de  la  festa  “Concentració  Internacional  de  Harley  Davidson  Club 
Catalunya” al municipi de Banyeres del Penedès.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
3380 22699 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.

E
Expedient 646/2017. Sol·licitud de material per celebració familiar el dia 26 de maig 
de 2017

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SI S’ESCAU LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI...372-T PER CESSIÓ 
DE 5 TAULES PER A ÚS PRIVAT.- EXP. 646/2017

Vista la sol·licitud realitzada, per la Sra. amb D.N.I. 372-T de data 11 de maig de 2017, 
amb registre d’entrada 1810, sol·licitant 5 taules per celebració familiar el dia 26 de maig 
de 2017.

Atès que la garantia de cessió de material públic per a ús privat és de 40€ segons l’acord  
de Junta de Govern de data 5 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 al Ple de data 221 de juny de 2015 i  l’art.  23 de Llei  
7/1985, de 2 d’abril reguladora de es bases de règim local.

Per tot això,

Es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.-  Comunicar  a  l’interessat  que l’Ajuntament  li  cedeix  el  material  sol·licitat  (5 
taules ).

SEGON.- Comunicar a l’interessat 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 el sol·licitant, 
un  cop  comprovat  l’estat  de  conservació  del  material,  sense  necessitat  de  posterior 
acord.

QUART.-  Notifica el present acord a l’interessat.

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

EExpedient 653/2017. Jornada Administració Electrònica

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

APROVAR  SI  S’ESCAU  EL  PAGAMENT  DE  LA  JORNADA  ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA- Exp. 653/2017

Vist que el CSITAL de Barcelona, organitza el proper 2 de juny de 2017, una jornada dels  
aspectes sobre la tramitació electrònica d’expedients dins del marc de la administració 
electrònica.

Vist  que  aquesta  jornada  esta  destinada  a  càrrecs  electes  locals  i  personal  de  les 
corporacions locals.

Atès  que  es  creu  necessari  l’assistència  a  la  jornada  del  secretari  interventor  de  la 
corporació i de la treballadora encarregada de les noves tecnologies, per tal de implantar 
l’administració electrònica en l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Atès  que  existeix  consignació  pressupostària  adequada  i  suficient  a  l’aplicació 
pressupostària 9200 16200 del pressupost vigent.

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

Primer.-  Aprovar  realitzar  el  pagament  de  la  jornada d’import  175,00€  al  Col·legi  de 
Secretaris de Barcelona per l’assistència del secretari  interventor de la corporació i la 
treballadora encarregada de les noves tecnologies.

 

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

E
Expedient 657/2017. Contracte menor de serveis, arranjament parterre Ctra. 
Banyeres a l’Arboç.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ALCALDIA  DE  L’ACORD  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
D’ARRANJAMENT  D’UN  PARTERRE  SITUAT  A LA CTRA.  TP-  2124  AL COSTAT 
ROTONDA D’ACCÈS AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.  657/2017

Atès  que mitjançant  Provisió  de la Presidència de data  16 de maig de 2017 es va 
acreditar  la  necessitat  d’aquest  organisme de contractar  el  servei  d’arranjament  d’un 
parterre situat a la TP-2124, al costat de la rotonda d’accés al municipi de Banyeres del  
Penedès  i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Ferrovial Servicios  de Valls, 
per un preu total de  2.148 euros i 451,08 euros d’IVA.

Atès  a  la  declaració  jurada  de  Ferrovial  Servicios,  relativa  a  no  estar  incurs  en 
prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública.

Atès la memòria del  Sr.  Rafael  Rodríguez Rivas,  Coordinador  de Serveis  Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 16 de maig  de  2017.

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez,  Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 16 de maig de 2017.

 



 

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :

 PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Ferrovial Servicios 
de Valls, per un preu total de 2.148 euros i 451,08 euros d’IVA, per  l’arranjament d’un 
parterre situat a la TP-2124 al costat de la rotonda d’accés al municipi de Banyeres del  
Penedès.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
1710 22706 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.

EExpedient 663/2017. Aprovació de factures JGL 18-05-2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

 

APROVACIÓ DE FACTURES EXP.- 663/2017

 

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 Raó Social Import Descripció

FR/17/0337
LEC LIGHT ENVIRONMENT 
CONTROL 5481,30 15 fanals per pl ajuntament

FR/17/0515 Josep Anton Jane Raventos 1449,88 Canvi aixeta carrer ametllers i varis

FR/17/0535 Acerostel, S.L 227,53 Reparació lavabo escola pública

FR/17/0545 Papereria el vendrell, S.L 392,86
Material per la biblioteca i flyers cursa banyerenca 
run

FR/17/0557 Hidro Tarraco, S.A 234,49 Material per reparacions avaries aigua

FR/17/0564 Josep Anton Jane Raventos 442,62 Anul·lar comesa c assutzena 7

FR/17/0566 Starstick, S.L 79,90 Vinils decoratius zona infantil biblioteca

FR/17/0568
Productos Pinturas Tarragona 2000, 
S.L 346,99 Material pintura per zona canastas el priorat

FR/17/0570 Vienev Comunicaciones, S.L 27,21 Comprovar funcionament línia 977671863

FR/17/0587 Ferrer y Ojeda Asociados, S.L 5425,01
Assegurança responsabilitat civil 31-05-17 a 
30-11-2017

FR/17/0588 Consorci d'aigües de Tarragona 1024,80 Subministrament aigua mes abril

FR/17/0589 Consorci d'aigües de Tarragona 8506,01 Subministrament aigua mes abril

FR/17/0591 TIF97 Publicitat, S.L.U 104,06 10 armilles per brigada

FR/17/0592 TIF97 Publicitat, S.L.U 65,34 8 samarretes per brigada

FR/17/0593 TIF97 Publicitat, S.L.U 86,76 Impressió per senyal d'alumini

FR/17/0594 TIF97 Publicitat, S.L.U 24,56 Retolació senyal mercat municipal

FR/17/0595 TIF97 Publicitat, S.L.U 49,13 Retolació senyal transport escolar

FR/17/0600 Spac 605,00 Serveis recollida gos data 24-03-17

FR/17/0601 Spac 302,50 Serveis recollida gos data 19-04-17

FR/17/0602 Ferreteria Jaume, S.A -14,33 Abonament material serveis brigada

FR/17/0603 Ferreteria Jaume, S.A 444,58 Material de serveis brigada

FR/17/0604 Cespa, S.A 6675,00 Servei neteja viaria mes abril

FR/17/0605 Cespa, S.A 3900,62 Servei manteniment jardins i arbrat mes abril

FR/17/0606 Cespa, S.A 475,20 Servei recollida contenidors mercat setmanal abril

FR/17/0607 Ferrer y Ojeda Asociados, S.L 300,00 Assegurança cursa la banyerenca run

FR/17/0609 Joan Farre Construccions 2039,15
Subministrament i instal·lació quatre embornals c 
penedès

FR/17/0610 Joan Farre Construccions 1384,24 Paviment contenidor de poda parc pujolet

FR/17/0611 Ferrer y Ojeda Asociados, S.L 4449,51
Assegurança responsabilitat civil 31-05-17 a 
31-05-18

FR/17/0613 Canon Penedes, S.A 340,43
Servei copies 25-04-17 a 24-05-17 copiadores 
Ajuntament

FR/17/0614 SyG, S.A 252,81 Material rehabilitació biblioteca

 



 

EExpedient 649/2017. Concessió directa de subvencions.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  LA  CONCESSIÓ  DIRECTA  DE  SUBVENCIÓ  A  LA  COOPERATIVA 
ARQUEOVITIS SCCL COM A COL·LABORACIÓ EN L’EDICIÓ D’UN CONTE INFANTIL

Atès  l’entrada  número  1736  de  data  5  de  maig  de  2017  en  la  qual  la  cooperativa  
ArqueoVitis SCCL  sol·licita una col·laboració econòmica a l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès per sufragar part del cost de l’edició del conte infantil La Kesse i el Kosse a la  
Font de la Canya.  

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès de data 12 de maig de 2017, que es transcriu seguidament:

“  MEMÒRIA DE L’ÀREA DE CULTURA SOBRE EL CONTE INFANTIL LA KESSE I EL 
KOSSE A LA FONT DE LA CANYA

Atès l’entrada número 1736 de data 5 de maig de 2017 en la qual ArqueoVitis SCCL 
sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès un ajut econòmic per sufragar part del 
cost de l’edició d’un conte infantil basat en els inicis de la vinya i el vi al Penedès, època 
ibera.

 

ArqueoVitis SCCL neix com a primera cooperativa amb la condició d’iniciativa social i 
sense ànim de lucre, destinada a donar serveis de caire científic i  divulgatiu sobre el 
patrimoni  arqueològic,  cercant  la  convivència  amb els  agents  socials  de  l’entorn  i  la 
possibilitat d’ajudar el jovent a créixer formativa i laboralment en aquest sector.

Després  d’haver  mantingut  una  reunió  amb  alguns  dels  arqueòlegs  de  l’esmentada 
cooperativa en la qual ens van presentar l’esbós del conte.

Atès que Banyeres del Penedès està molt vinculat al món iber donat que comptem amb 
un espai no excavat però localitzat al nucli de les Masies de Sant Miquel, zona que es 
preveu que sigui la capital de la Cossetània i que en un futur podria veure la llum.

Atès que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès des de fa anys manté una bona relació 
amb els arqueòlegs de la cooperativa, els quals han realitzat algunes activitats al nostre 
municipi com són: exposició ibera, representacions històriques, presentacions de llibres i 
han redactat el Pla director de la zona arqueològica de les Masies de Sant Miquel.

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament continuar donant suport a les iniciatives de la 
cooperativa i donat que el conte infantil La Kesse i el Kosse a la Font de la Canya es 
presentarà a la biblioteca municipal Ernest Lluch a finals de maig de 2017. 

La  Sra.  Ida  Berdusán  Farré,  Regidora  de  Cultura  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del 
Penedès, considera que la cooperativa ArqueoVitis SCCL fomenta el coneixement del 
patrimoni  històric  i  que les  tasques que porten  a  terme són d’interès  general,  utilitat 
pública, fomenten la cohesió social, així com apropen 

la història i la cultura tan a petis com a grans i per aquest motiu s’estima oportú la col·laboració  

 



 

econòmica, mitjançant una subvenció directa, per l’edició del conte infantil.”

 

Atès  l’informe  del  Sr.  José  Félix  Velasco  Martínez,  secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 17 de maig de 2017, en el qual s’acredita 
l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 3340 
48222 per import de 1.000,00 €.

Atès  l’article  118  del  Reglament  d’Obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  que 
seguidament es transcriu: 

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

Atès l’article 213 i següents de la Llei d’Hisendes Locals:

 

“Artículo 213. Control interno.

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

 Vist l’art. 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i  
els  concordants  del  Reial  Decret  887/2006,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Art. 28. Concessió directa

 La resolució de concessió i, si escau, els convenis a través dels quals es canalitzen  
aquestes subvencions establiran les condicions i compromisos aplicables de conformitat  
amb allò disposat en aquesta llei. 

 

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

 Vist l’esborrany del conveni regulador de la subvenció, que es transcriu seguidament: 

 “CONVENI  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  BANYERES  DEL  PENEDÈS  I  LA  
COPERATIVA  ARQUEOVITIS  SCCL  PER  REGULAR  LA  CONCESSIÓ  D’UNA 
SUBVENCIÓ PER COL·LABORAR EN L’EDICIÓ DEL CONTE INFANTIL LA KASSE I  
EL KOSSE A LA FONT D ELA CANYA

 

 



 

Banyeres del Penedès, .. de maig de 2017

 

REUNITS

 

D’una banda,  el  Sr.  Amadeu Benach i  Miquel,  alcalde-president  de l’Ajuntament  de  
Banyeres del Penedès i Regidor d’Educació de la mateixa corporació, que actua en el  
seu nom i representació. 

I de l’altra banda la Sra. Mireia Sabaté i Balada, major d’edat, amb DNI 46977473L, que  
actua com a Presidenta de la cooperativa ArqueoVitis SCCL, amb CIF F66851098

Assistits  pel  Sr.  José  Félix  Velasco  Martínez,  secretari  interventor  tresorer  de  
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients  
per a formalitzar el present conveni, 

 

MANIFESTEN

 

PRIMER.-  Que la  cooperativa ArqueoVitis  SCCL és  una entitat  sense ànim de lucre  
vàlidament constituïda, que neix amb la condició d’iniciativa social i ofereix  serveis de 
caire científic i divulgatiu sobre el patrimoni arqueològic, cercant la convivència amb els  
agents  socials  de  l’entorn  i  la  possibilitat  d’ajudar  el  jovent  a  créixer  formativa  i  
laboralment en aquest sector.

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport a les iniciatives i activitats  
de l’esmentada cooperativa, en concret, col·laborar en l’edició del conte infantil La Kesse  
i el Kosse en la Font de la Canya.

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els  
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Per  tot  això,  i  per  tal  de  regular  la  concessió  d’una  subvenció  a  la  cooperativa  
ArqueoVitis SCCL, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les  
següents

 

 

CLÀUSULES

 

PRIMERA.- Objecte i finalitat

L’objecte  d’aquest  conveni  és  regular  la  concessió  d’una subvenció  a  la  cooperativa 

 



 

ArqueoVitis SCCL, per import de MIL EUROS (1.000,00 €) per finançar l’edició del conte  
infantil La Kesse i el Kosse a la Font de la Canya. El conte relata la història de la Font de  
la Canya i dels inicis de la vinya i el vi al Penedès, explicat de la ma de dos germans, la  
Kesse i el Kosse i de la seva mascota, una sargantana un xic entremaliada.

SEGON.- Beneficiari

 2.1 Requisits

 S’ha comprovat que la cooperativa ArqueoVitis SCCL no és deutor per cap concepte de 
l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  i  que,  per  tant,  compleix  els  requisits  que  
estableix  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  Subvencions,  per  a  ser  
beneficiària d’una subvenció pública.

 

 2.2 Obligacions

 La cooperativa ArqueoVitis SCCL es compromet a adoptar les mesures de difusió per a  
donar  l’adequada  publicitat  al  finançament  públic  de  les  activitats  objecte  d’aquest  
conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració  
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip, d’acord amb  
les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament. 

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

 Aquesta  subvenció  és  compatible  amb  altres  destinades  a  la  mateixa  finalitat.  En  
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran  
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció. 

 QUARTA.- Import i forma de pagament

 L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a la cooperativa ArqueoVitis SCCL 
per a l’activitat especificada en la clàusula primera d’aquest conveni, amb la quantitat de  
MIL  EUROS  (1.000,00  €), a  càrrec  de  la  partida  pressupostària  3340  48222  del  
pressupost vigent. 

Aquesta quantitat serà abonada en un termini de 5 dies des de la signatura d’aquest  
conveni, regulador de la concessió de la subvenció. 

 El  lliurament  de  l’ajut  serà  acreditat  per  l’esmentada  entitat  omplint  el  formulari  de  
l’Annex 1. 

 

CINQUENA.- Forma de justificació i termini 

 L’activitat objecte de la subvenció que es regula en el present conveni ja ha estat 
realitzada, atès que el conte ja està imprès i es preveu presentar-lo a la Biblioteca 
Municipal Ernest Lluch de Banyeres del Penedès el dia 26 de maig de 2017. 

La  cooperativa  ArqueoVitis  SCCL haurà  de  presentar  justificants  que  acrediten  la  
realització  de  l’activitat  objecte  d’aquesta  subvenció,  per  aquest  motiu,  el  dia  de  la  
presentació, la cooperativa farà lliurament a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de  
120 exemplars del conte amb tapa tova i 30 exemplars del conte amb tapa dura. Aquest  
lliurament quedarà expressament realitzat omplint el document Annex 2. 

 



 

Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina  
cap quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la  
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el  
document de l’Annex 3.

SISENA.- Règim jurídic aplicable 

En tot  allò  no  previst  en  aquest  conveni  serà  d’aplicació  la  Llei  38/2003,  de  17  de  
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les  
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017 i la normativa aplicable de la Llei  
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,  
en  matèria  de  procediment,  i  el  Reglament  d’Obres,  Activitats  i  Serveis  de  les  
Administracions  Públiques,  en  tot  allò  que  no  sigui  contrari  a  la  Llei  general  de  
Subvencions.

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data  
esmentats a l’encapçalament. 

L’Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 

Amadeu Benach i Miquel

 

La Presidenta de la cooperativa ArqueoVitis SCCL

Mireia Sabaté l Balada

 

El secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 

José Félix Velasco Martínez”

Per tot això, 

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

PRIMER.- Aprovar  el  conveni  de  referència  i  habilitar  al  Sr.  Alcalde  per  a  la  seva 
signatura i  per  a  la  realització  de  les  gestions  necessàries  en  l’execució del  present 
acord.

SEGON.- Aprovar  la  concessió  directa  d’una  subvenció  a  la  cooperativa  ArqueoVitis 
SCCL per sufragar part de l’edició del conte infantil  La Kesse i el Kosse a la Font de la  
Canya. 

TERCER.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 1.000,00 € (mil 
euros) a favor de la cooperativa ArqueoVitis SCCL a càrrec de l’aplicació pressupostària 
3340 48222 del vigent pressupost. 

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

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la cooperativa ArqueoVitis SCCL.

EExpedient 322/2017. Contracte de Serveis Prevenció Riscos Laborals.

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  SI  S’ESCAU EL CONVENI  DEL SERVEI  DE  PREVENCIÓ DE  RISCOS 
LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT.- EXP. 322/2017
 
 
Vist l’oferta presentada per la empresa Servicio de Prevención Externa Laboral XXI, S.A 
que  ascendeix  a  un  import  de  3.172,50€  més  IVA,  i  vist  l’oferta  presentada  per  la 
empresa Icese Prevención, S.L que ascendeix a 1.967,28€ més IVA
 
Vist  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez, Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 17 de maig de 2017, que informe que 
existeix  consignació  adequada i  suficient  en  la  partida  9200 22706,  per  autoritzar  la 
despesa que es deriva l’aprovació del present conveni del servei de prevenció de riscos 
laborals i vigilància de la salut amb l’empresa Icese Prevención, S.L.
 
Atès  que  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès,  es  soci  de  L’Associació  Catalana 
Municipis  i  Comarques,  i  que l’empresa Icese Prevención,  S.L,  es  una empresa que 
disposa un conveni amb l’Associació Catalana Municipis i Comarques, que ofereix als 
seus socis el servei de prevenció de riscos laborals i de vigilància de la Salut.
 

Vist el conveni emès per la empresa Icese Prevención, S.L que a continuació que es 
transcriu seguidament:

REUNITS,

Per  una  banda,  Amadeu  Benach  i  Miquel,  major  d'edat,  proveït de  DNI  núm.  39689555L obrant  en  nom  i 
representació  de  AJUNTAMENT  DE BANYERES  DEL PENEDES,  amb  poders  suficients  i  vigents,  en  la  seva 
qualitat  d'  Alcalde,  amb  domicili  a l'efecte  de  notificacions  a  BANYERES  DEL  PENEDES-43711,  Plaça  de 
l'Ajuntament, 6, i N.I.F. P4302000G, (des d'ara entitat contractant)
 

I d'altra, Josep Manzaneda Vivo, amb DNI núm. 40312424W,  i  José Ignacio Civit Gil, amb DNI núm. 38504763A, 
en  qualitat  d'Apoderats  de  ICESE  Prevención,  S.L.,  NIF.  núm.  B61271672  domiciliada  a  SANT  CUGAT  DEL 
VALLÈS-08173,   Av. de Cerdanyola, 98 Escala A 6ª Planta, d'ara endavant ICESE Prevenció.
 

Ambdues  parts  es  reconeixen  amb  capacitat  per  a  la  formalització  del 
present concert, 

MANIFESTEN,

 

I.- Que conforme al disposat a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i al Reial Decret 
39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció, per al compliment del deure de prevenció dels riscos professionals, 
l'entitat contractant, sobre a qui recau l'obligació legal expressa, ha optat com a model d'organització de l'activitat 
preventiva el concert, conforme al recollit en l'annex I, d'un servei de prevenció aliè.
 

II.-  Que  ICESE Prevenció  està  acreditada com a Servei  de  Prevenció  Aliè  pel  Departament  de  Treball  de  la 
Generalitat  de  Catalunya mitjançant resolució  dels Serveis  Territorials  de Barcelona i  inscrita  en  el  Registre  de 
Serveis de Prevenció Aliens Acreditats, amb l'acreditació SP-004-B de data 8 de maig de 1998, amb capacitat per 
actuar en l'àmbit territorial en que es durà a terme l'activitat concertada.

Convenen els següents:

PACTES,
 

Primer.-  L'entitat contractant concerta  amb  ICESE Prevenció,  les  funcions  pròpies  d'un servei  de  prevenció  aliè, 
consistents en les prestacions que es reflecteixen en l'Annex I que forma part integrant d'aquest concert.

 



 

ICESE Prevenció,  des  de  la  data  del  present  document,  assumeix  directament  les  obligacions  derivades  de  les 
funcions establertes, amb els seus propis medis i/o la subcontractació d'aquells necessaris.

Així mateix, l'entitat manifesta conèixer que les activitats concertades a ICESE Prevenció, són  les inherents a la 
prevenció  de riscos  laborals,  entesa conforme a  l'exposat a  l'article 4  de  la  Llei  31/1995,  de 8  de  novembre,  de 
Prevenció de Riscos Laborals.
 

Segon.- Sent motiu de concert, per a l'especialitat de Seguretat en el Treball, l'activitat de l'avaluació dels factors de 
risc que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors, ICESE Prevenció identificarà, avaluarà i proposarà 
les mesures correctores  que  procedeixin, considerant  per a  tal  fi  tots  els riscos  d'aquesta  naturalesa  existents a 
l'empresa, incloent els originats per les condicions generals de les màquines, equips i instal·lacions i la verificació 
del seu manteniment  adequat,  així com  els  derivats  de  les condicions  generals  dels  llocs  de  treball,  locals i  les 
instal·lacions de servei i protecció.
 

Tercer.- Sent motiu de concert, per a l'especialitat d'Higiene Industrial, l'activitat  de l'avaluació dels factors de risc 
que puguin afectar a la seguretat i salut  dels  treballadors,  ICESE Prevenció identificarà,  avaluarà i  proposarà les 
mesures  correctores  que  procedeixin,  considerant  per  a  tal  fi  tots  els  riscos  d'aquesta  naturalesa  existents  a 
l'empresa, valorant la necessitat o no de realitzar mesures al respecte.
 

Quart.- Sent motiu de concert, per a l'especialitat de Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, l'activitat de l'avaluació 
dels  factors  de  risc  que  puguin  afectar  a  la  seguretat  i  salut  dels  treballadors,  ICESE Prevenció  identificarà, 
avaluarà i  proposarà  les mesures correctores  que  procedeixin,  considerant  per a  tal  fi  tots  els riscos  d'aquesta 
naturalesa existents a l'empresa.
 

Cinquè.- ICESE Prevenció revisarà l'avaluació de riscos en els casos exigits per l'ordenament jurídic, en particular, 
quan es produeixin danys a la salut dels treballadors.
 

Sisè.- Amb la periodicitat que requereixin els riscos existents i la normativa d'aplicació, ICESE Prevenció realitzarà 
el seguiment i valoració de la implantació de les activitats preventives derivades de l'avaluació.

 

Setè.- ICESE Prevenció elaborarà la memòria anual d'activitats, incloent la valoració de l'efectivitat de la integració 
de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió de l'empresa a través de la implantació i aplicació 
del pla de prevenció de riscos laborals, en relació amb les activitats preventives concertades.
 

Vuitè.- ICESE Prevenció dedicarà anualment els recursos humans i materials necessaris per a la realització de les 
activitats concertades.
 

Novè.- És obligació d'ICESE Prevenció assessorar a l'entitat, als treballadors i als seus representants i als òrgans 
de representació especialitzats, en els termes establerts a la normativa vigent.
 

Desè.-  L'entitat contractant  es compromet a integrar l'activitat  preventiva, de conformitat  amb allò  disposat a l'art. 
1.1. del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener,  pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, fet que 
implica  l'atribució a  tots  els nivells  jeràrquics i  l'assumpció  per  aquests  de  l'obligació  d'incloure  la  prevenció  de 
riscos en qualsevol activitat que facin o ordenin i en totes les decisions que adoptin.
 

Onzè.- Amb la finalitat de poder dur a terme de manera efectiva la preceptiva integració de l'activitat preventiva en 
el sistema de gestió de l'entitat, és necessari  el disposar per part  d'aquesta d'un interlocutor als efectes d'enllaç i 
coordinació  amb  ICESE Prevenció.  Per  això,  l'entitat  contractant  es  compromet  a  nomenar  expressament  un 
interlocutor vàlid a  tal efecte i a comunicar-  lo a  ICESE Prevenció,  així com a comunicar  possibles cavis  en  el 
nomenament.
 

Per part d'ICESE Prevenció es realitzarà, amb caràcter mínim semestral, visita de verificació i seguiment del grau 
d'implantació  i  compliment  de  les  accions  preventives  previstes.  Aquestes  visites  quedaran  recollides  en  la 
planificació  d'activitats a  que  es refereix a  l'Annex  I,  apartat  corresponent  a  "Pla  d'actuació,  Planificació Anual 
d'Activitats".
 

Dotzè.- L'entitat contractant es compromet igualment a complir respecte a ICESE Prevenció per a l'acompliment de 
les funcions concertades, les següents obligacions:
 · Permetre l'accés al centre o centres de treball de les persones que designats per ICESE Prevenció, hagin de 
realitzar tots  o part dels serveis concertats.

·  Facilitar  a  ICESE Prevenció  amb caràcter  previ  a  iniciar,  les  activitats concertades,  tota  informació relativa a 
l'organització,  les característiques i complexitat  del  treball,  processos de producció  de  la mateixa, relació  de   les 
matèries  primeres i  equips  de  treball  existents,  així  com  la  informació  que  disposi  sobre  l'estat  de  salut  dels 
treballadors .

 



 

· Posar a disposició de ICESE Prevenció la  informació prevista en l'article 30.3, en relació amb els articles 18 i 23 
de la Llei de prevenció de riscos laborals, així com la referent a les incorporacions, conforme a l'establert en l'article 
28.4 del cos legal esmentat anteriorment.
. Signar la recepció d’informes i recomanacions emesos per ICESE Prevenció.
· Comunicar les malalties i absències del treball per motius de salut dels treballadors, així com els danys a la salut 
derivats del  treball,  als  efectes previstos al  Reial  Decret  39/1997 de 17 de gener,  pel  qual s'aprova el  Reglament 
dels Serveis de Prevenció.
· Integrar l'activitat preventiva, d'acord amb el que disposa  l'article 1.1 del citat Reial Decret 39/1997, que implica 
l'atribució a tots  els  nivells  jeràrquics i  l'assumpció per  aquests  de  l'obligació  d'incloure  la  prevenció de riscos en 
qualsevol activitat que realitzin o deleguin i en totes les decisions que prenguin.
·  Comunicar a  ICESE Prevenció  les  activitats o  funcions realitzades  amb d'altres recursos  preventius  i/o  d'altres 
entitats, facilitant la col·laboració i coordinació de tots ells.
.  Comunicar  de  forma  fefaent  a  ICESE Prevenció  l'obertura  o  tancament  de  centres  de  treball  de  l'empresa 
contractant, per a la seva inclusió o exclusió de la relació de centres de treball als que cobreix el concert.
· Qualsevol altra que no hagi estat prevista en els anteriors punts i que amb criteri tècnic de les persones que hagin 
d'emetre l'assessorament i suport a l'empresari, es considerin raonables i necessàries en la seva normal actuació.

Tretzè.- Per a  la  prestació  dels serveis  objecte  del  present contracte  és  necessari  que  ICESE Prevenció  tingui 
accés a les dades de caràcter personal, tractament del qual és responsable l'entitat contractant.
ICESE Prevenció, es compromet a complir la normativa vigent referent a la protecció de les dades personals. No es 
considerarà comunicació  de  dades  l'accés  d'un  tercer a  les  dades  quan  aquest  accés sigui  necessari  per a  la 
prestació d'un servei al responsable del tractament.
ICESE Prevenció, a l'efecte del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, posa en coneixement de l'empresa contractant l'existència de fitxers automatitzats de dades de 
caràcter personal.
En  tot  cas,  al  tractar-se  d'informació  que  afecta  a  la  intimitat  de  les  persones,  s'observaran  els  principis  de 
confidencialitat,  integritat  i  disponibilitat,  de conformitat  amb  el  previngut  en  la  Llei  orgànica  15/1999,  de  13  de 
desembre i altres disposicions concordants.
Així mateix,  ICESE Prevenció es compromet a implementar  les mesures tècniques i  organitzatives necessàries a 
les que es refereix l'art. 9 de la L.O. 15/99 i 82.2 i 82.3 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el 
Reglament  de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que en 
tot  cas  garanteixin  la seguretat i  integritat  de  les  dades  de caràcter  personal i  evitin  la seva  alteració,  pèrdua, 
tractament  o  accés  no  autoritzat,  tenint  en  compte  l'estat  de  la  tecnologia,  la  naturalesa de  les  dades 
emmagatzemades i els riscos a les que estiguin exposades, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic natural.
En relació amb l'obtenció de les citades dades personals per part de l'entitat contractant (o Responsable del Fitxer) 
aquesta manifesta haver-les recollit conforme el disposat en la LOPD i especialment conforme l'establert a l'art. 5 de 
la citada Llei. En aquest sentit, el Responsable del Fitxer exonera a ICESE Prevenció (o encarregat del tractament) 
de qualsevol responsabilitat i/o reclamació relacionada directa o indirectament amb el procés d'obtenció.
Aquest  contracte  es subscriu  atenent  fonamentalment  a  les  condicions  d'experiència  i  professionalitat  d'ICESE 
Prevenció.  Tot  i  així,  ICESE Prevenció  podrà  subcontractar  amb  terceres  entitats  la  realització  parcial  de  les 
prestacions a les que està obligada sense que sigui necessari el consentiment del responsable del tractament. En 
cas de subcontractació parcial, ICESE Prevenció garanteix al responsable del fitxer que l'empresa subcontractada 
compleix amb allò que disposa la legislació de protecció de dades personals.
En el supòsit  de  que l'entitat contracti  amb ICESE Prevenció  els serveis  de vigilància  de  la salut,  aquesta última 
tindrà la consideració de Responsable de Tractament i  les dades que li siguin comunicades seran incloses en un 
fitxer de dades personals titularitat de l'entitat.  ICESE Prevenció vetllarà pel compliment de les obligacions que la 
normativa imposa als Responsables de tractament de fitxers amb dades personals.

Catorzè.- ICESE Prevenció, com a servei de prevenció per a l'empresa contractant, tindrà cura de la confidencialitat 
de  la  informació mèdica  personal, conservant  la  documentació  dels reconeixements  fets  als  treballadors a   que 
estigui obligat legalment, sense perjudici de la comunicació que haurà de facilitar a l'empresa conforme a lo previst 
a l'article 22 de la Llei
31/1995,  de  Prevenció  de 
Riscos Laborals.
El  treballador rebrà comunicació  per  escrit  del resultat  obtingut  dels reconeixements i  proves que  li  hagin  estat 
practicades. El contingut  dels reconeixements mèdics i  altres  declaracions relatives a  la salut  dels  treballadors, 
tindran  caràcter  confidencial,  estant  subjectes,  aquelles  persones  que  els  consultin,  a  mantenir  el  secret 
professional.

Quinzè.- La vigència del concert és d'un any.

Setzè.- Els preus dels serveis concertats són els que es detallen a l'Annex II, que firmat per les parts, forma 
part d'aquest concert. A tal fi el concert pressuposa una dedicació horària que figura igualment a l'Annex II i que 
correspon amb el crèdit horari estimat necessari per any natural.
En compliment del paràgraf f) de l'article 20.1 del Reial Decret 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció, 
ICESE Prevenció  podrà ampliar aquest crèdit horari amb la finalitat de realitzar les activitats preventives 
necessàries per a l'empresa contractant,  sempre que la seva realització superi el temps de dedicació previst 
inicialment per a l'anualitat.

Dissetè.- ICESE Prevenció podrà rescindir el present concert per falta de pagament i per qualsevol altre 
incompliment de les obligacions contingudes al mateix.
En aquest cas, ICESE Prevenció comunicarà de forma fefaent a l'empresa la seva voluntat de rescindir el 

 



 

concert i restarà  rellevada de qualsevol obligació o responsabilitat des del moment de la recepció de dita 
comunicació.

Divuitè.- L'entitat contractant assumeix directament i sota la seva exclusiva responsabilitat l'execució i la posada en 
pràctica de les recomanacions d'ICESE Prevenció, ja que aquest, en la seva qualitat d'òrgan assessor extern no pot 
executar-les legalment.

Dinovè.- Als efectes de garantir una actualització constant, l'entitat contractant comunicarà inicialment a ICESE 
Prevenció els codis de compte de cotització de la Seguretat Social i el corresponent nombre de treballadors de cada 
província en què, d'acord  amb el  previst en l'Annex I d'aquest concert, tingui un centre de treball. Així mateix, 
l'entitat contractant informarà fefaentment de  les posteriors variacions que es produeixin sobre això, quedant 
condicionar la cobertura del concert als treballadors declarats per l'entitat.
De la mateixa manera, ICESE Prevenció podrà modificar el nombre de treballadors que cal considerar en caso de 
verificar un valor diferent al declarat per l'entitat, comunicant aquest nou valor a l'entitat als efectes oportuns.

Dinovè.- El present concert  constitueix el total acord entre les parts i substitueix a qualsevol comunicació o 
document de data anterior en relació amb el seu objecte.
Qualsevol esmena, addenda o annex posterior haurà de fer-se per escrit, i haurà d'estar signada per duplicat per 
ambdues parts, fent constar de manera clara i diferent que es tracta d'una esmena, addenda o annex del present 
contracte.
En el moment de la signatura d'aquest contracte formen part íntegra i inseparable del mateix els annexos següents:
Annex I: Activitats, Pla d'Actuació i Centres de Treball de l'Entitat.

Annex II: Condicions econòmiques del concert.

Vintè.- Les dues parts expressen el seu compromís de complir les seves obligacions respectives de bona fe, i a dur 
a bon terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessàries per a complir aquest contracte amb la 
satisfacció d'ambdues. Les parts, amb expressa renúncia del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes 
que poguessin sorgir derivats d'aquest contracte als Jutjats i Tribunals de Rubí.
I en prova de conformitat, les parts signen el present contracte per exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc 
i en la data indicada en l'encapçalament.
Per Icese Prevención, S.L.                    Per AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

Josep Manzaneda  Vivo                        Amadeu Benach i Miquel (signatura i segell)

José Ignacio Civit Gil

ANNEX I AL CONCERT DEL SERVEI DE 
PREVENCIÓ ACTIVITATS, PLA D'ACTUACIÓ I CENTRES 

DE TREBALL DE L'ENTITAT

Activitats i Medis:

1.- L'entitat contractant concerta amb ICESE Prevenció, com a òrgan assessor extern, les següents 
disciplines preventives:

         - Seguretat en el Treball

         - Higiene Industrial
         - Ergonomía i Psicosociología aplicada
         - Medicina del Treball

2.- Les funcions preventives motiu de concert són les següents:

- Per a les especialitats preventives de Seguretat en el Treball,  Higiene Industrial  i  Ergonomia i  Psicosociologia 
aplicada:
a) Disseny, implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals que permeti la integració de la prevenció a 
l'entitat. b) Avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la Seguretat i salut dels treballadors.
c) Planificació de l'activitat preventiva.
d) Determinació de las prioritats en l'adopció de les mesures preventives i la vigilància de la seva eficàcia.
e) Informació dels treballadors en els termes previstos a l'article 18 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals.
f) Formació dels treballadors en els termes previstos a l'article 19 de la Llei  31/95 de Prevenció de Riscos Laborals a 
realitzar  en els centres de treball  de l'entitat  o en instal·lacions d'ICESE Prevenció,  en funció dels recursos de 

 



 

l'entitat, disponibilitat i nombre d'assistents.
g) ) Plans d'emergència: suport en la seva elaboració.

-Per a l'especialitat preventiva de Medicina del Treball:
a) Disseny, implantació i aplicació d'un  pla de prevenció de riscos laborals que permeti la integració de la prevenció 
en la empresa.

b) Planificació de l'activitat preventiva.
c) Vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.
d) Formació dels treballadors en els termes previstos a l'article 19 de la Llei  31/95 de Prevenció de Riscos Laborals a 
realitzar en els centres de treball de l'entitat o en instal·lacions d'ICESE Prevenció, en funció dels recursos de l'entitat, 
disponibilitat i nombre d'assistents.

3.- Les següents activitats preventives legalment exigibles, queden excloses de l'àmbit de prestació del concert:
a) La realització dels primers auxilis.
b) La investigació documental dels accidents de treball i malalties professionals, amb o sense baixa, a excepció dels 
qualificats de greus, molt greus o mortals, esdevinguts en el propi centre de treball.
c) Les actuacions d'adequació, certificació i/o inspecció d'equips de treball establertes per la normativa de seguretat 
industrial, així com les comprovacions inicials i periòdiques d'aquests equips de treball derivades del Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, per el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per 
part dels treballadors dels equips de treball, i normativa que ho desenvolupi, complementi o substitueixi.
d) La presència de recursos preventius en els casos legalment exigibles.
e) Avaluacions específiques d'Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada.

4.- Igualment queden excloses de l'àmbit de prestació del concert, i per tant no cobertes pel mateix, les següents 
funcions i activitats preventives:
a) Les avaluacions de factors de risc mitjançant la utilització de metodologies alternatives i/o específiques diferents a  
les directament utilitzades a l'avaluació per ICESE Prevenció.
b) La formació dels  treballadors exigible per al desenvolupament de la seva professió que sigui diferent de la pròpia 
de l'article
19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
c) La realització de plans de seguretat i salut derivats de l'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que 
estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i normativa que ho desenvolupi, 
complementi   o substitueixi.
d) Les activitats preventives derivades del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, que estableix les disposicions  
mínimes de seguretat i salut en els treballs amb risc d'exposició a amiant, i normativa que ho desenvolupi, 
complementi o substitueixi.
e) Les activitats preventives derivades del Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en los llocs de treball, i normativa que 
ho desenvolupi, complementi o substitueixi.
f) La realització de manuals d'autoprotecció o plans de emergència interior exigibles conforme al desenvolupament 
normatiu en matèria de protecció civil o Prevenció d'accidents majors.
g) L'elaboració de plans de mobilitat.
h) Activitats de control de situacions d'assetjament laboral. i) Vacunes: subministrament i pràctica.
j) Qualsevol altra funció o activitat en matèria de Prevenció de riscos laborals que per al desenvolupament o 
modificació de la normativa d'aplicació pogués ser exigible per a l'entitat.

5.- Els mitjans par a dur a terme les activitats pròpies de cadascuna de las disciplines concertades, són els autoritzats 
pels organismes competents a cada Comunitat Autònoma.

Pla d'actuació, Planificació anual d'activitats:

Per a les activitats preventives de les disciplines preventives concertades, ICESE Prevenció planificarà anualment 
l'activitat, en funció de las necessitats preventives de l'entitat contractant per al període en qüestió.

El concert preveu, per a les activitats tecnicopreventives, la disponibilitat anual d'un crèdit horari, nombre d'hores de 
dedicació disponible per anualitat, el qual figura en l'Annex II. Aquest crèdit horari pot requerir ser ampliat en funció 
del volum d'activitat preventiva requerit, la qual cosa haurà de realitzar-se conforme a l'especificat a l'Annex II.

La planificació d'activitats es recollirà en un document específic, Informe de planificació anual d'activitats, que haurà 
ser signat per ambdues parts com a mostra de la seva aprovació, constituint el marc de prestació de l'activitat 
concertada, la programació d'activitats preventives previstes per a el període en qüestió.

Centres de treball de l'entitat contractant: L'activitat preventiva concertada es realitzarà a:
- PL DE L'AJUNTAMENT, 6 de BANYERES DEL PENEDES - 43711
- C/ MONTSERRAT, 9 de BANYERES DEL PENEDES - 43711
- C/ ZARAGOZA, S/N de BANYERES DEL PENEDES - 43711
- C/ MONTSERRAT, S/N de BANYERES DEL PENEDES - 43711
- AV MARTA MATA, S/N de BANYERES DEL PENEDES - 43711
- AV VERGE DEL PRIORAT S/N de BANYERES DEL PENEDES - 43711

 



 

i per als treballadors donats d'alta en aquests centres de treball.

En aquells supòsits en els que el centre de treball no sigui fix, l'entitat haurà de comunicar a CESE Prevenció les 
variacions que es vagin produint.

ANNEX II AL CONCERT DEL SERVEI DE PREVENCIÓ CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL CONCERT

Segons l'establert en els anteriors Pactes, les condicions econòmiques d'aplicació són les següents:

Quota anual = Quota d'Activitats tecnicopreventives + Quota de la Vigilància de la salut mixta + Quota de la Vigilància 
de la salut individual

1.- Quota anual: contraprestació econòmica derivada del concert signat.

2.- Quota d'Activitats tecnicopreventives: 838,61 € per anualitat.

El crèdit horari inicial disponible per any natural és de 14,50 hores.

En el cas que sigui necessari, en compliment de les obligacions preventives de l'entitat i en aplicació del marc del 
concert reflexa en els anteriors pactes, sobrepassar el crèdit horari disponible per a la realització d'activitats 
tecnicopreventives (crèdit corresponent a l'any natural o al del període concertat del mateix), es procedirà a la 
realització de les noves activitats, enviant-li a l'entitat contractant document informatiu sobre l'ampliació del crèdit, així 
com la corresponent factura.

No queden incloses en la quota les avaluacions específiques d'Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia 
aplicada, les quals seran pressupostades específicament.

3. - Quota de la vigilància de la salut mixta: 1128,67 € per anualitat. Aquesta quota inclou la realització de "15" 
reconeixements mèdics per anualitat.

4.- Quota de la Vigilància de la Salud individual: 49,50  € per reconeixement mèdic realitzat a partir de superar el 
nombre dels inclosos a la "Quota de la Vigilància de la salut mixta".

Aquestes quotes no inclouen la realització de proves i/o analítiques especials com proves radiodiagnòstiques (Rx de 
tòrax, Tac's, etc.) i monitoritzacions biològiques (BEI's), que seran motiu de facturació complementària prèvia 
comunicació a l'empresa.

A aquestes quotes els serà d'aplicació l'IVA que legalment correspongui en cada cas.

Condicions de Facturació i Pagament:

ICESE Prevenció sobre la base de les condicions econòmiques que estableix el present concert, i   aplicant 
addicionalment

 
Josep Manzaneda Vivo                        José Ignacio Civit Gil                      Amadeu Benach I Miquel
 

l'Impost sobre el Valor Afegit que correspongui, emetrà factura i la remetrà al domicili que figurarà en el concert 
conforme al següent:
· Per a la "Quota de les Activitats tecnicopreventives" i per a la "Quota de la Vigilància de la salut mixta" a l'inici del 
contracte.
· Per a la "Quota de la Vigilància de la salut individual" al final del mes següent a la realització dels reconeixements 
mèdics a partir de superar-se el nombre dels inclosos en la "Quota de la Vigilància de la salut mixta".
En cas que, per la data d'inici del concert o per la rescissió del mateix, el període de facturació no fos el corresponent 
a la totalitat d'un any, es facturarà aquest període de dies de manera proporcional a la seva duració.

L'import total de cada factura es cobrarà mitjançant   transferència bancària a 60 dies dia 23 en el compte 
0081-5154-23-
0001192423.

Qualsevol canvi de nom, domicili i/o domiciliació bancària establerta al concert, l'entitat contractant es comprometrà a 
notificar- ho per escrit al menys amb 15 dies d'antelació al període que correspongui liquidar.

Per tot això, 

 



 

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

PRIMER.- Aprovar el conveni del servei de Prevenció de Riscos i la vigilància de la salut, 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 remetre el conveni signat a l’empresa Icese Prevención, 
S.L.

TERCER.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 2.222,40€ a favor de l’empresa Icese 
Prevención, S.L, a càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 22706 del vigent pressupost. 

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

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte dels Decrets de les dues sessions anteriors

Número 
de Decret

data Assumpte Expedient

2017-0047 5/04/2017 Convocatoria JGL de 27 d’abril  2017 JGL/2017/13

2017-0048 28/04/2017
Autorització  l’accés  a  recavar  informació 
tributaria  i/o  recaptatòria  a  base  gestió 
d’ingressos

570/2017

2017-0049 28/04/2017
Resolució  de  les  objeccions  de  les 
reparacions de l’exercici 2016

556/2017

2017-0050 28/04/2017 Liquidació del pressupost exercici 2016 281/2017

2017-0051 28/04/2017
Modificació  de  drets  i  obligacions  de 
pressupostos tancats.

406/2017

2017-0052 29/04/2017
Condicionament  de  solars  Masies  de  Sant 
Miquel

   582/2017

2017-0053 03/05/2017
Ampliació de la jornada a la treballadora amb 
NIF:…425Z per  cobrir  la  baixa  per  IT de  la 
treballadora amb NIF:…060K

590/2017

2017-0054 03/05/2017 Convocatòria JGL de 4 de maig 2017 JGL/2017/14

2017-0055 05/05/2017 Resolució  de  les  objeccions  de  les 556/2017

 



 

reparacions de les despeses de personal

2017-0056 05/05/2017
Modificació de crèdit  número 2, modalitat de 
transferència de crèdit.

603/2017

2017-0057 05/05/2017
Modificació  de  crèdits  número  1,  modalitat 
d’incorporació de romanents de crèdit.

603/2017

2017-0058 07/05/2017 Condicionament de solars Els Boscos 609/2017

2017-0059 12/05/2017

Delegació  de  les  funcions  d’alcaldia  per 
celebració de matrimoni  civil  al  regidor  Lluis 
Inglada Jané pel  proper  dia  20  de  maig  de 
2017

50/2017

2017-0060 16/05/2017 Convocatòria JGL de 11 de maig 2017 JGL/2017/15

2017-0061 14/05/2017
Modificació  de  crèdit  3/2017,  modalitat 
transferència de crèdits  entre aplicacions de 
despeses de la mateixa àrea de despesa.

660/2017

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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