JGL/2017/6

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

23 de febrer de 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 19:48 hores

Lloc

Sala de Juntas

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretari

José Félix Velasco Martínez

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt (sense dret a vot)

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:

Número : 2017-0006 Data : 27/02/2017

Òrgan col·legiat:
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

José Félix Velasco Martínez (2 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 27/02/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Amadeu Benach i Miquel (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 27/02/2017
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

ACTA

Unanimitat/Assentiment
S'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 16 de febrer de 2017.

Expedient 95/2016. Inscripció en el Registre d'animals potencialment perillosos

Expedient 345/2016. Peticions treballadors despeses socials 2016
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/As
sentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
APROVAR SI S’ESCAU ELS AJUTS ESPECIALS ALS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT
DE BANYERES DEL PENEDÈS SEGONS ART. 26 DEL CONVENI COL·LECTIU.- 345/2016
Vist la petició presentada per els representant dels treballadors, en data 16 de febrer de
2016, on realitzen la distribució del fons de l’ajut, segons el barem aprovat en el article 26 del
conveni col·lectiu, que a continuació es relaciona la distribució dels ajuts:
Nº DNI

Nº Reg. Doc.

Data Reg.

Concepte Import

Ajut
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PROPOSTA D'ALCALDIA D'APROVAR ATORGAR LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER
A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS AL SR.
AMB D.N.I... 041-Y (95/2016).
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 el Sr. amb D.N.I. 041-Y, amb domicili a l’Avda. Catalunya nº 47 d’aquest
municipi, es propietari d’un gos Stafforshide, raça considerada potencialment perillosa,
de nom Nerón, i número d’identificació 981098104207142.
Atès que el Sr. amb D.N.I. 041-Y , el dia 9 de juny de 2016, i amb registre d’entrada
número 2164, va presentar en aquesta Corporació tota la documentació per la tinença
d’animals potencialment perillosos, inclosa l’assegurança obligatòria de mes de 150.000
euros.
La Junta de Govern Local, per unanimitat pren l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar atorgar la llicència per a la tinença d’animals perillosos al Sr. amb
D.N.I...041-Y, amb domicili a l’Avda. Catalunya nº 47.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.

Número : 2017-0006 Data : 27/02/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

13-12-16
23-11-16

òptica
dentista

380,24
74,50

60,00
74,50

E/2016/4242
E/2016/4145

24-11-16
16-11-16

dentista
Dentista

250,00
60,00

75,00
60,00

E/2016/0685
E/2017/0084

23-02-16
10-01-17

òptica
Dentista

344,00
454,00

60,00
75,00

TOTAL

AJUTS

404,50

Vist l’article 26 Ajuts especials del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, que a continuació es transcriu:
“Art 26.Ajuts especials
26.1. Per la creació del Fons Social dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, s’acorda destinar un import de 1.000,00€ anuals del qual podran
gaudir-ne tots els treballadors i treballadores, tant laborals com a funcionaris.
El personal, quin contracte no superi la durada d’un any, rebrà la quantia de l’ajut en
proporció al temps contractat durant l’any natural objecte ajut.
26.2 Aquest fons es renovarà anualment i es podrà incrementar sempre que les condicions
econòmiques del moment siguin oportunes i no existeixin restriccions marcades per la Llei de
Pressupostos Generals de l’any en curs, amb la quantitat que s’acordi entre les parts
negociadores.
26.3 Per gaudir d’aquests ajuts, els interessats hauran de presentar la sol·licitud degudament
emplenada al registre general i la comissió paritària estudiarà les sol·licituds i s’encarregarà
de distribuir aquest fons. Serà obligatori presentar la factura de la despesa realitzada, tal com
estipula la llei.
Les sol·licituds es presentaran dins de l’any natural de manera que la comissió es pugui
reunir el mes de gener següent per a fer l’estudi de les concessions i procedir al seu
abonament dins del primer trimestre.
La resolució de la distribució dels ajuts entre els treballadors i treballadores quedarà, un cop
resolt, a disposició de tots els treballadors i treballadores en el taulell d’anuncis per a la seva
informació.
26.4 Els ajuts es destinaran:
26.4.1 Pel naixement, adopció i acolliment, per cada fill causant del fet, es rebrà un ajut, per
un import de 150€, aquest ajut tindrà caràcter preferent respecte dels altres.
26.4.2 Per a l’adquisició de:
vidres graduats (cada vidre) import 30,00€
renovació d’una lent de contacte import 30,00€
Per despeses sanitàries no cobertes per la Seguretat Social import 75,00€
Les quantitats indicades d’aquest grup tenen valor màxim de referència. En el supòsit en que
el fons fos insuficient per a cobrir totes les sol·licituds presentades en el registre, la distribució
d’aquest es farà per prorrateig.
Per gaudir d’aquests ajuts, tindran preferència el personal que l’any anterior no l’hagi gaudit.
Els conceptes de destí d’aquests ajuts es podran ampliar d’acord amb el import amb el que
quedi dotat el fons en cada moment i avaluant la seva necessitat.
26.5 Per a l’adquisició d’aparell ortopèdics, pròtesis vitals, etc. que estiguin coberts per la
Seguretat Social i sempre que el seu cost sigui superior al 35% del salari mensual de
l’empleat públic, la Corporació ha d’avançar els diners necessaris que han de ser retornats en
ser pagats per la Seguretat Social.”
Una vegada revisada la proposta de distribució del fons d’ajut presentada pel representant
dels treballadors, i vist que la distribució s’ha realitzat correctament dins dels barems que
indica l’article 26 del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 9200 16209 del
pressupost vigent.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Número : 2017-0006 Data : 27/02/2017

5
6

E/2016/4441
E/2016/4233
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3
4

…060K
…060K
…504P
…556C
…935V
…777X

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1
2

PRIMER.- Aprovar les ajuts especials als treballadors que han presentat les sol·licituds
segons indica l’article 26 del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades i al representant del
treballadors.

Expediente 22/2017. OBRES O/17/002

En data 10 de gener de 2017, Majoral Penedès, S.L. va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 16 de gener de 2017, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 6 de febrer de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 8 de febrer de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto,
que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran
al que estableix la legislació de règim local.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 179/1995,
de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada i
que fa referència a l’ identificació següent:
EXPEDIENT
Primer.- Identificació.
 Identificació de les obres:
Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

 Descripció de les obres:

Reparació de Teulada.

 Emplaçament de les obres:

Sant Miquel, 10.

 Referència Cadastral:

9499413CF7790S0001MT

 Promotor:

Majoral Penedès, S.L.

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

No
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Proposta de Resolució
Expedient: G 22/2017 - O/17/002
Assumpte: Obres Menors

Número : 2017-0006 Data : 27/02/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

82,50 €

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

118,50 €

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

Expedient 135/2017. SOL·LICITA QUE ES REVISIN LES LECTURES I EL
FUNCIONAMENT DEL SEU COMPTADOR D'AIGUA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

APROVAR SOL·LICITAR A BASE UN TRACTAMENT DE FUITA EN ELS REBUTS
D’AIGUA DEL SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2016.- 135/2017
Vist la instància presentada per la Sra. amb DNI: .... 794F, de data 7 de juny de 2016 i
amb registre d’entrada número E-16-2081 en la qual la sol·licitant ens comunica que no
està d’acord amb el consum d’aigua que se li factura des del 2013, ja que es tracta d’un
habitatge de segona residència i que només s’hi estan al mes d’agost.
Vist que han procedit a les següents accions:
Revisar la instal·lació del rec de tota la finca.
Contractar una empresa externa per tal de fer la mateixa inspecció per reafirmar que
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SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:
Les obres no suposaran afectació estructural.
Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.
S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix sens
perjudici a tercers.
Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels residus
de construcció.
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de tres
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les pròrrogues
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n
demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha
d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i amb
l'audiència prèvia de la persona titular.
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la
següent liquidació tributària:

Número : 2017-0006 Data : 27/02/2017

No

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

 Afectació del domini públic:

no hi hagués cap fuita.
Eliminar un dels dos comptadors d’aigua que hi havia a la finca.
Posar una denúncia als Jutjats del Vendrell, ja que es creia que robaven l’aigua.
Posar un dipòsit d’aigua per aprofitar l’aigua de la pluja per regar.
Canviar el comptador d’aigua.
Fer un control setmanal de les lectures del comptador de l’aigua.

acció a la piscina, sent la resposta negativa.
Vit que després de totes les accions que s’han dut a terme per eliminar el problema del
consum de l’aigua, aquest encara persisteix. Per tot això, sol·licita l’ajuda de l’Ajuntament
per tal de trobar una solució definitiva, ja que no sap que més fer i no pot assumir el cost
elevat dels rebuts d’una aigua que està segura no ha utilitzat ella.
Vist l’informe Tècnic de data 2 de febrer de 2017 que a continuació es transcriu:

“ANTECEDENTS
Vista la sol·licitud de data 7 de juny de 2016, amb registre d’entrada número 2081 i la
sol·licitud de data 9 de juny de 2016 amb registre d’entrada 2154, en les quals la
propietària de la vivenda situada a l’Avinguda Marquesa de Grinyi número 119 del
Priorat de Banyeres exposa una sèrie de fets relacionats amb el subministra d’aigua
d’aquesta finca.
La propietària es va veure obligada a realitzar una sèrie d’actuacions dintre de la finca
com a conseqüència d’unes lectures del comptador d’aigua molt elevades.
Inicialment la propietat va contractar una empresa per tal de realitzar una inspecció de
tota la xarxa interna per mirar de detectar alguna fuita que no fos visible i que estigués
provocant aquests consums tant elevats.
A partir d’aquesta inspecció la propietària va eliminar la instal·lació soterrada de reg i va
realitzar una nova instal·lació de reg superficial a mes de disposar d’un dipòsit d’aigua
per aprofitar l’aigua de pluja i d’aquesta manera descartar que fos un fuita al reg.
Per part de l’Ajuntament, vàrem eliminar un dels dos comptadors d’aigua que hi havia a
la finca, deixant un únic comptador d’aigua pel subministra el qual es va substituir per un
de nou amb totes les vàlvules antifraus i demès peces necessàries per al seu correcte
funcionament.
Des de els Serveis Tècnics hem estat realitzant un seguiment i control d’aquest
subministra de manera constant durant l’últim trimestre de 2016.
A partir de les últimes actuacions realitzades hem detectat que el consum s’ha

Número : 2017-0006 Data : 27/02/2017

03/06/2016 va ser de 127m3, la sol·licitant va consultar amb el jardiner si havia fer alguna
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Vist que la lectura presa el dia 26/05/2016 va ser de 31m3 i a la setmana, el dia

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Fer una nova instal·lació de reg exterior, eliminant la de sota terra.

estabilitzat i es correcte, amb un consum durant el quart període de l’any 2016 de 6 m3.
Any

Període

Lectura

Lectura

Consum

Data

Total

altres causes justificades degudament, sempre que no sigui a conseqüència d’infracció
o desídia de l’abonat, el subministrador, prèvia sol·licitud de l’abonat presentat un escrit
al registre d’entrada de la Corporació i amb la comprovació prèvia del personal tècnic
municipal, podrà aplicar una reducció sobre la facturació consistent a cobrar l’aigua
perduda al preu de cost d’aquesta, i liquidar-la en la quota fixa. Caldrà que l’informe del
tècnic municipal informi sobre si existeix fuita i si aquesta és imputable o no a l’abonat.
Caldrà adoptar un acord per l’òrgan competent acordant realitzar el tractament de fuita
procedint a liquidar a l’efecte.
Per tot això, els Serveis Tècnics municipals, un cop verificades totes les actuacions
realitzades per part de la propietat i un cop realitzades les visites tècniques necessàries,
considerem necessari realitzar un tractament de fuita als rebuts del 2n període de 2016 i
del 3r període de 2016, ja que els consums d’aigua d’aquests dos períodes son
totalment anòmals per una vivenda de segona residencia, i considerem que s’han degut
a conseqüència d’una fuita no visible i indetectable a la xarxa de reg de la finca.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts d’aigua del segon i
tercer trimestre de 2016, a nom de la sol·licitant i amb número fix: 0208002152 i en
generi uns de nous amb tractament de fuita.
Segon.- Notificar el present acord a la sol·licitant i a Base.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 161/2017. Contracte menor de serveis
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA DEL CONTRACTE MENOR DE XERRADA SOBRE
« IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER A SER IGUAL DE DIFERENTS « PEL DIA 10 DE
MARÇ AMB MOTIU DE LA SETMANA DE LA DONA AL CENTRE CIVIC ERNEST

Número : 2017-0006 Data : 27/02/2017

Quan un comptador registri consums molt superiors als normals per fuites amagades i
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del Penedès al Article 38: “Verificació de comptadors” diu:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Anterior
Actual
lectura
2016
1
7 m3
20 m3
13 m3 11/04/2016
2016
2
20 m3
301 m3
281 m3 25/07/2016
2016
3
301 m3
414 m3
113 m3 04/10/2016
2016
4
414 m3
420 m3
6 m3 11/01/2016 413 m3
El Reglament regulador del servei de subministrament d’aigües potables de Banyeres

Els sota signants declarem que:
Primer.- Es vol realitzar una xerrada per la Setmana de la Dona.
Horari i periodicitat: Divendres 10 d’abril a les 18.30h, de durada aproximada d’una hora.
Resum de l’activitat: Xerrada “Igualtat d’oportunitats per a ser igual de diferents”
Contraprestació econòmica:SI / NO a favor de la Sra. Rosa Vendrell Miret
Promotor: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Segon.- S’annexa el corresponent document que verifica la cobertura d’assegurances
per poder sufragar qualsevol risc eventual i/o anomalies de l’activitat esmentada .
Tercer.- No existeix contraprestació o taxa del beneficiari.
Quart.- Resta comunicada a la persona que ha d’exercir l’activitat, que té l’obligació de
donar-se d’alta en el règim d’autònoms en el cas que l’ingrés mensual per la realització
de l’activitat superi el salari mínim interprofessional fixat en 707,60 €. En el cas de que el
contractant estigui donat d’alta en el règim d’autònoms presentarà el document justificatiu
d’aquesta alta. Si no ingressa mensualment per realitzar l’activitat un salari superior al
mínim interprofessional signarà en l’apartat corresponent d’aquest document (s’annexa
document signat)
El contractant està donat d’alta en el règim d’autònoms:SI / NO
Cinquè.- Resta comunicat que no pot existir concurrència de la mateixa activitat en el
municipi de Banyeres del Penedès, realitzada per una empresa que tributi en les
obligacions fiscals corresponents.
Sisè.- Resta comunicat que la cessió es realitza a la Sra. Rosa Vendrell Miret per
realitzar actuacions o activitats que representin cohesió social i cultural del municipi,
interès general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre municipi,
en definitiva per oferir actuacions o activitats als veïns/nes de Banyeres del Penedès.
Setè.- La Sra. Ida Berdusán, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, considera que l’activitat realitzada en les dependències municipals es
d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social, així com la participació
ciutadana i omple de contingut el concepte de promoció de la cultura local.
Vuitè.- Vista l’oferta presentada per la Sra. Rosa Vendrell Miret, amb registre d’entrada
456 del 6 de febrer de 2017 per la xerrada “Igualtat d’oportunitats per a ser igual de
diferents” que tindrà lloc dins la Setmana de la Dona, en concret el dia 10 de març de
2017, de durada aproximada d’una hora al Centre Cívic Ernest Lluch, per un import de
300 euros menys el 15% d’IRPF.”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 20 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe
Secretaria
Intervenció

Número : 2017-0006 Data : 27/02/2017

Nom i Cognoms del contractant: Rosa Vendrell Miret
DNI: 46630081L Domicili a efectes de notificació: Carrer Ponent, 22 08739 Sant Pau
d’Ordal
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“ MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I COMUNICATIVA DE LES ACTIVITATS CULTURALS I
SOCIALS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS. 161/2016
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 17 de febrer de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de xerrada sobre
“Igualtat d’oportunitats per a ser igual de diferents” pel dia 10 de març amb motiu de la
Setmana de la Dona al Centre Civic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès a l’empresa
Rosa Vendrell Miret de Sant Pau d’Ordal, per un preu total de 255 euros i exempt d’IVA.
Atès l’informe del Sra. Ida Farré Berdusán, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès de data 9 de febrer de 2017, que es transcriu seguidament:

Expedient
núm.:161/2017
Assumpte: servei de xerrada sobre “Igualtat d’oportunitats per a ser igual de diferents”
pel dia 10 de març amb motiu de la Setmana de la Dona al Centre Civic Ernest Lluch de
Banyeres
del
Penedès

Aquest Ajuntament vol contractar el servei de xerrada sobre “Igualtat
d’oportunitats per a ser igual de diferents” pel dia 10 de març amb motiu de la
Setmana de la Dona al Centre Civic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 17 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei de xerrada sobre “Igualtat d’oportunitats per a ser igual
de diferents” pel dia 10 de març amb motiu de la Setmana de la Dona al Centre
Civic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, i sobre l’existència de consignació
pressupostària per a finançar la despesa que comporta la formalització del
contracte respectivament ; i així mateix, s’informi sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinari del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Rosa Vendrell Miret de Sant Pau d’Ordal, ascendeix a la quantitat de
255 euros i exempt d’IVA.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1 Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (endavant
TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat deferent d’una
obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació d’aquesta llei, els contractes
de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».
2.2 La legislació aplicable és la següent :
a) Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del
TRLCSP.
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c) La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
d)
El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments
obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat previstos al
TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que es podran
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient
per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 255 euros i exempt

Número : 2017-0006 Data : 27/02/2017

1.1
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1. ANTECEDENTS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 17 de febrer de 2017, i
de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent:
INFORME

La resolució d l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària
dins del termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat.
La notificació ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de
si és o no definitiu en via administrativa i l’expressió dels recursos que
procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han presentar i el termini per a
interposar-los.
2.8 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de
capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
2.9 En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació
que ha de complir la persona adjudicatària.
3

CONCLUSIONS
3.1 La contractació del servei de xerrada sobre “Igualtat d’oportunitats per a ser igual
de diferents” pel dia 10 de març amb motiu de la Setmana de la Dona al Centre
Civic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment
del contracte menor per un import de 255 euros i exempt d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 2311 22699 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 255 euros per a contractar el servei de
xerrada sobre “Igualtat d’oportunitats per a ser igual de diferents” pel dia 10 de
març amb motiu de la Setmana de la Dona al Centre Civic Ernest Lluch de
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b)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de
conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès
que és un contracte menor de serveis. No obstant, existeix delegació a favor de
la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de
data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de
juny de 2015.
2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera
que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte menor,
d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.
2.6 Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat
aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 17 de febrer de 2017, el
procediment legal a seguir és el següent.
a)
L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la
normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

Expedient 195/2017. Aprovació de factures JGL 23-02-2017
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Assen
timent

PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE FACTURES

Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades pels
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2017.
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Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de xerrada sobre “Igualtat d’oportunitats
per a ser igual de diferents” pel dia 10 de març amb motiu de la Setmana de la Dona al
Centre Civic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès a l’empresa Rosa Vendrell Miret de
Sant Pau d’Ordal, per un preu total de 255 euros i exempt d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 2311 22699 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Banyeres del Penedès, i és necessari, d’acord amb l’establert en la disposició
addicional segona de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel
secretari interventor l’existència d’aquest crèdit.
3.3 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 255 euros i exempt d’IVA,
d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior al 10%
d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és de
l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta
competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de
data 22 de juny de 2015.
3.4 La contractació del servei de xerrada sobre “Igualtat d’oportunitats per a ser igual
de diferents” pel dia 10 de març amb motiu de la Setmana de la Dona al Centre
Civic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, es pot fer mitjançant el procediment
del contracte menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la
factura a l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.
3.5 La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes
esmentats en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de
Govern Local.

FACT-2017-152 Cespa, S.A
FACT-2017-153 Cespa, S.A
FACT-2017-154
FACT-2017-155
FACT-2017-156
FACT-2017-162
FACT-2017-163
FACT-2017-164
FACT-2017-166
FACT-2017-169
FACT-2017-170

Cespa, S.A
Cespa, S.A
Cespa, S.A
Ann Connect 05, S.L
Ferreteria Jaume, S.A
Consorci Local
Quiprocalt
Consorci d'Aigües de Tarragona
Consorci d'Aigües de Tarragona

FACT-2017-175 Espai Lleure Divertalia, S.L
FACT-2017-177 Orange Espagne, S.A.U
FACT-2017-178 ABC Baix Penedès, S.L
FACT-2017-180 Manantial Sant Hilari
FACT-2017-183 Espai Lleure Divertalia, S.L
FACT-2017-184 Greental, S.A
FACT-2017-185
FACT-2017-187
FACT-2017-188
FACT-2017-189

SyG, S.A
Lyreco España, S.A
Lyreco España, S.A
Joan Casals Sadurní

FACT-2017-190 Canon Penedès, S.A
FACT-2017-196 Creu Roja
FACT-2017-197 Vecosa
FACT-2017-223 Incatur

Import
Descripció
9.821,02 € Servei neteja locals municipals mes gener
859,68 € Pagament 2 terminals
47,19 € Fusió telèfons mòbils desembre
64,48 € Fusió telèfons mòbils desembre
35,13 € Fusió telèfons mòbils desembre
537,83 € Fusió telèfons mòbils desembre
42,35 € Fusió telèfons mòbils desembre
634,45 € Fusió telèfons mòbils desembre
140,36 € Fusió telèfons mòbils desembre
42,35 € Fusió telèfons mòbils desembre
42,35 € Fusió telèfons mòbils desembre
79,86 € Publicitat diari el punt avui
144,50 € Servei podòleg mes gener
Servei recollida contenidors mercat
594,00 €
setmanal gener
Servei manteniment jardins i arbrat mes
3.900,62 €
gener
1.040,60 € Desbroç camins banyeres
977,00 € Arranjament parc infantil el priorat
6.675,00 € Servei neteja viaria mes gener
227,90 € Tarifa plana i canal SIP mes gener
1.152,96 € Material de serveis per manteniment
363,05 € Quota soci 2017
344,35 € Hipoclorit per dipòsit
8.604,85 € Submistrament aigua mes gener
1.058,96 € Submistrament aigua mes gener
Curs patchwork, costura i puntes de coixí
1.114,30 €
gener 2017
Telèfons mòbils ajuntament 01-01-2017 a
10,61 €
31-01-2017
1.126,05 € Dos fanals per av marta mata
120,71 € Aigua per Ajuntament
Servei menús servits Escola Bressol mes
379,24 €
gener
Servei línia verda i manteniment i
2.653,92 €
manteniment web
348,98 € Material manteniment
166,94 € Material d'oficina per Centre Cívic
128,78 € Material d'oficina per Ajuntament
133,71 € Pals tractats per tanca de la rambla
Servei copies 28-12-2016 a 31-01-2017
398,09 €
copiadores Ajuntament
193,36 € Servei teleassistència domiciliaria gener
266,80 € Formigó obra rambla pujolet
Material reparació vorera avinguda marta
1.212,95 €
mata

Per acord de junta de govern local de data 24 de novembre de 2016, es va aprovar la
factura Fact-2016-346, per un import de 53,85€ i proveïdor Lyreco España, SA.
Havent-se detectat que el document era un abonament, l’import correcte a reconèixer és
de -53,85€, motiu pel qual es proposa procedir a esmenar aquest fet amb efectes a data
31 de desembre de 2016.
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Raó Social
Externalia Object, S.L
Telefónica de España, S.A
Telefónica de España, S.A
Telefónica de España, S.A
Telefónica de España, S.A
Telefónica de España, S.A
Telefónica de España, S.A
Telefónica de España, S.A
Telefónica de España, S.A
Telefónica de España, S.A
Telefónica de España, S.A
Hermes Comunicacions, S.A
Carlos Paz Garrido
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Nº Factura
FACT-2017-130
FACT-2017-133
FACT-2017-139
FACT-2017-140
FACT-2017-141
FACT-2017-142
FACT-2017-143
FACT-2017-144
FACT-2017-145
FACT-2017-146
FACT-2017-147
FACT-2017-148
FACT-2017-149

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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:

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

Expedient 4/2016. Responsabilitat Patrimonial de L'Administració Pública
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL DE LA SRA. AMB DNI
305-X CONTRA L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. (C/16/120)
Antecedents administratius
1. La senyora amb DNI 305-X en data 21 de juny de 2016 va presentar un escrit de
reclamació de responsabilitat
patrimonial contra l'Ajuntament de Banyeres del
Penedès per danys ocorreguts el dia 9 d'abril de 2016 ja que, segons manifesta,
mentre transitava per l'avinguda Marquesa de Griny a l'alçada del número 25 va patir
una caiguda a causa del mal estat de la via.
Pels danys soferts la reclamant sol·licita inicialment un import total de 3.960 euros,
tanmateix en el seu darrer escrit d'al·legacions, de data 8 de febrer de 2017, sol·licita
una indemnització per un import total de 1.722 euros.
2. Per Acord de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 2016 s'admet a
tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora amb
DNI 305-X contra l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i es tramita segons
determina la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el
Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, aprovat pel Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
3. En data 7 d’octubre de 2016 es cita com a interessada en el procediment a
l’empresa “CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Número : 2017-0006 Data : 27/02/2017

Els expedients que consten a continuació no estaven inclosos en l'ordre del dia i
s'inclouen en l'acta, prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Procedir a la comptabilització en la fase comptable corresponent a procedir i
posteriorment al pagament efectiu d’import 46.226,80 €.
SEGON.- Esmenar l’error material de la factura FACT-2016-346 anteriorment esmentat.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

FACT-2017-130, FACT-2017-148, FACT-2017-163, FACT-2017-166, FACT-2017-185,
FACT-2017-187, FACT-2017-188, FACT-2017-189, FACT-2017-190

AUXILIARES, SA” ja que en virtut del contracte de 10 de febrer de 2011 és l’empresa
concessionària del servei públic de neteja viària al municipi de Banyeres del
Penedès.
4. Després de la instrucció de l’expedient es dóna audiència als interessats per
termini de 10 dies, temps durant el qual la senyora Medina va presentar un escrit
d’al·legacions en defensa dels seus drets i interessos.

3. Els Serveis Tècnics Municipals en el seu informe de 17 d'octubre de 2016 posen
de manifest que, fetes les comprovacions pertinents, van constatar l'existència de
certs desperfectes en la vorada ("bordillo") de l'avinguda Marquesa de Griny a
l'alçada del número 25, els quals van ser reparats en data 12 d'agost de 2016.

4. L'informe tècnic municipal abans esmentat indica que el servei de neteja viària
del municipi de Banyeres del Penedès es realitza a través de l'empresa CESPA,
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.
(CESPA), segons contracte signat en data 10 de febrer de 2011.

5. Segons la clàusula sisena de l'esmentat contracte és obligació del contractista:
"Indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les
operacions que requereixi el desenvolupament del servei, excepte quan el dany
sigui produït per causes imputables a l'Administració".

6. Segons manifesta el tècnic de la corporació local en l'informe de data 17
d'octubre de 2016, les tasques de neteja viària de l'avinguda Marquesa de Griny
es realitzen cada dimecres.

7. L'informe del tècnic municipal esmentat afirma que, examinats els comunicats
d'incidències de CESPA S.A., no consta cap tipus d'incident en les dates del
sinistre relacionat amb l'acumulació de grava o altres materials.

8. D'acord amb l'informe de la Secretaria de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
de data 17 d'octubre de 2016, examinat l’Arxiu municipal, no consta cap altra
queixa per escrit ni cap altra reclamació per caigudes a l'avinguda Marquesa de

Número : 2017-0006 Data : 27/02/2017

2. Segons queda acreditat en l'informe mèdic inicial de Mútua Universal de data 12
d'abril de 2016, la reclamant treballava com a cambrera i va estar en situació
d'incapacitat temporal des del 10 d'abril de 2016 fins al 20 de maig de 2016 tal
com es recull en l'informe de Mútua Universal de 5 de setembre de 2016.
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1. D'acord amb l'informe del Servei d'Urgències de l'Hospital del Vendrell de data 10
d'abril de 2016, la senyora amb DNI 305-X va rebre diagnòstic conforme havia
patit una fractura de cap de radi al colze esquerre.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Fets provats

Griny, a banda de la present reclamació.

1.

Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial
Des del proppassat dia 3 d'octubre, aquesta matèria està regulada per la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic i per la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Tanmateix, en ser la data d'interposició de la present reclamació de responsabilitat
patrimonial prèvia a l'entrada en vigor de la normativa esmentada, la tramitació del
mateix s'ha dut a terme d'acord amb la legislació vigent en la data d'interposició.
Així doncs, l’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que
l’Administració Pública indemnitzarà els particulars pels danys soferts sempre que la
lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la responsabilitat
patrimonial d'una administració pública és necessari que concorrin una sèrie de
requisits:
- Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu,
avaluable econòmicament i individualitzat.
- Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el deure jurídic
de suportar el perjudici patrimonial sofert.
- Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de
l'actuació administrativa.
- Exoneració en els supòsits de força major.
- Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es
presenti abans del transcurs de l'any des del fet motivador de la responsabilitat.
2. Inexistència de relació de causalitat
En primer lloc, la senyora amb DNI 305-X en el seu primer escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial de data 21 de juny de 2016 assenyala com a motiu de la
seva caiguda el mal estat de la vorera de l'avinguda Marquesa de Griny a l'alçada del
Restaurant el Priorat manifestant el següent:
"Que el dia 9 d'abril de 2016 anant a treballar al Restaurant del Priorat vaig
ensopegar i vaig caure de genolls al carrer i al posar les mans a la vorera vaig
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10.En les diverses fotografies aportades per la reclamant no s'observa l'existència
de graveta solta en el paviment de la calçada de l'avinguda Marquesa de Griny a
l'alçada del número 25.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

9. Segons es pot observar en les fotografies aportades a l'informe tècnic municipal
de 17 d'octubre de 2016, existeix un pas de vianants per accedir a la vorera de
l'avinguda Marquesa de Griny a l'alçada del número 25.
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posar-les en una que està trencada i em vaig trencar el colze esquerre pel moviment
brusc que vaig realitzar".
Posteriorment, en data 6 de setembre de 2016, la reclamant presenta un escrit en el
que canvia la versió anterior i afirma que la caiguda es va produir per l'existència de
graveta al carrer dient :
"El dia 9 d'abril de 2016, quan anava a treballar al restaurant "El Priorat" vaig caure a
les 11.15 hores del matí a l'alçada de l'avinguda Marquesa de Griny número 25 al
creuar el carrer entre l'hostal i el restaurant perquè hi havia gravilla al carrer al posar
les mans a la vorera com estava trencada vaig posar malament la mà esquerra i es
va trencar el colze".
Finalment, la senyora amb DNI 305-X en les al·legacions presentades el 24 de gener
de 2017 contradiu les seves dues manifestacions anteriors i refereix que l'estat de
l'asfalt va motivar la seva caiguda, afirmant:
"També faig aportació de tres fotos on es pot veure l'estat actual del carrer on vaig
caure, ja que la vorera s'ha arreglat, però la causa de la caiguda (l'estat de l'asfalt)
continua igual".
Per tant, resulta evident que la reclamant en el moment d'assenyalar quina va ser la
causa de la seva caiguda incorre en contradicció en tant que, en un primer moment
assenyala a l'estat de la vorera, després refereix que va relliscar per l'existència de
graveta al carrer i, per últim, indica que la causa va ser l'estat de l'asfalt.
Consegüentment, en el present cas, ateses les contradiccions manifestades per la
pròpia senyora amb DNI 305-X per determinar la causa de la seva caiguda, la relació
de causalitat exigida entre els danys soferts i l'actuació administrativa per l'atribució
de responsabilitat patrimonial no ha estat clarament identificada, cosa que impedeix
estimar la pretensió de la reclamant.
Pel que fa la necessitat d'acreditació del requisit del nexe causal per atribuir
responsabilitat patrimonial a l'Administració, la jurisprudència del Tribunal Suprem de
forma reiterada ha establert que la càrrega de la prova del nexe causal correspon a
qui reclama i la no acreditació d'aquesta relació de causalitat comporta la inexistència
de responsabilitat administrativa. Així ho declara l'Alt Tribunal, entre altres, en les
seves sentències de 9 de desembre de 2008 (RJ 2009\67) i de 22 de març de 2011
(RJ 2011\2408).
En el cas que ens ocupa, la senyora amb DNI 305-X per tal d'acreditar la realitat dels
fets pels qual reclama aporta en el seu escrit de reclamació diverses fotografies del
lloc dels fets i un informe de la Policlínica Comarcal i de l'Hospital del Vendrell de 10
d'abril de 2016, és a dir, un dia després d'haver tingut lloc la caiguda al·legada per la
reclamant.
Per altra banda, la reclamant adjunta juntament amb les al·legacions presentades en
data 26 de gener de 2017 les declaracions per escrit de dos testimonis (la senyora
amb D.N.I ...518-H i la senyora amb D.N.I. ...021-G) que segons manifesten van
presenciar el moment de la caiguda, però que en cap cas refereixen quina va ser la
mecànica de la mateixa o la causa que va motivar-la i encara menys que sigui
atribuïble a l'estat de la vorera, l'existència de graveta o l'estat de l'asfalt, segons les
diferents versions.
Cal afegir que les manifestacions realitzades en cap cas poden tenir la veritable
consideració d'una prova testifical atès que s'ha privat a la instructora de l'expedient,
amb afectació al principi de contradicció, de poder formular preguntes i aclariments
per tal de determinar exactament com varen succeir els fets.
Les versions contradictòries de la reclamant en la determinació de la causa que va
provocar la caiguda així com la falta d'acreditació que aquesta hagués succeït en la
forma descrita per la senyora amb DNI 305-X, impossibiliten que pugui estimar-se la
reclamació de responsabilitat patrimonial.
No obstant això, tot i que donéssim validesa a la versió de la reclamant i dels
testimonis que aporta, la reclamació hauria de ser resolta en sentit desestimatori
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pels motius que a continuació exposarem.
3. Manca de diligència en la deambulació: culpa del perjudicat
La senyora amb DNI 305-X en els seus diversos escrits, malgrat incorre en diverses
contradiccions respecte a la determinació de la causa de la seva caiguda, tal com ja
s'ha manifestat en el fonament de dret anterior, assenyala que aquesta va tenir lloc a
causa del mal estat de la via pública.
En relació a aquest aspecte, el tècnic municipal indica en el seu informe de 17
d'octubre de 2016 que la vorada de l'avinguda Marquesa de Griny a l'alçada del
número 25 va ser reparada el 12 d'agost de 2016 després que els Serveis Tècnics
Municipals constatessin l'existència de certs desperfectes.
Tanmateix, en cap cas les diferents versions donades per la reclamant la causa de la
caiguda s'imputa a l'estat de la vorada, sinó a l'estat de l'asfalt o a la pretesa
existència de graveta.
Ara bé, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha reiterat en diverses ocasions
l'exoneració de responsabilitat per a l'Administració en aquells casos on és la pròpia
conducta del perjudicat la que determina la producció del dany. Així ho manifesta l'Alt
Tribunal en la seva recent sentència de 30 de novembre de 2015 (RJ 2015\5472) i
les sentències de 20 de juny de 2000 (RJ 2000\7082) i 27 de desembre de 1999 (RJ
1999\10072).
En aquest punt convé remarcar que, segons afirma la reclamant, la caiguda va tenir
lloc quan es dirigia al seu centre de treball ("Restaurant El Priorat"), el qual es troba
situat precisament en el mateix punt on la senyora amb DNI 305-X manifesta haver
caigut, és a dir, a l'alçada del número 25 de l'avinguda Marquesa de Griny.
És més, el domicili de la pròpia senyora amb DNI 305-X es localitza també en
aquesta mateixa avinguda, concretament, a l'alçada del número 35, tal com
assenyala la mateixa reclamant en la seva sol·licitud de reclamació de responsabilitat
patrimonial de data 21 de juliol de 2016 i en la resta d'escrits que dirigeix a
l'Administració.
Així doncs, resulta evident la reclamant era perfectament coneixedora de les
característiques de la pavimentació de l'avinguda Marquesa de Griny i que l'estat del
carrer no representava cap tipus de perill. De fet, tampoc consta que anteriorment la
senyora amb DNI 305-X hagués patit cap altre incident ni tant sols que hagués
presentat queixa a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès sobre l'estat de la via
malgrat que de forma habitual hi passava.
A més a més, just al costat del lloc on manifesta haver caigut la reclamant es pot
observar la presència d'un pas de vianants que és l'espai habilitat per creuar el
carrer.
En relació a aquest aspecte, la jurisprudència ha destacat la impossibilitat d'exigir un
perfecte estat de conservació de les voreres o calçades i l'obligació dels ciutadans de
prestar una mínima diligència en la circulació i l'exclusió de la responsabilitat de
l'Administració en aquells casos en què el perjudicat sigui una persona coneixedora
del lloc. Així ho manifesta per exemple la Sentència del Tribunal Superior de Justícia
d'Andalusia de 9 de març de 2015 (JUR 2015\216493) en afirmar:
“Por mor de lo expuesto, los Tribunales vienen exonerando de responsabilidad a
las Administraciones públicas cuando el accidente pudiera haber sido evitado con
una mínima atención, cuidado al deambular o eludir o soslayar el lugar. (...)El
necesario autocontrol en la deambulación excluye la responsabilidad de la
Administración en los casos en que el desperfecto u obstáculo fuera fácilmente
aplicable o conocido por el peatón por ser persona con vinculación en la zona o
de mínima entidad que impida apreciar su capacidad para ocasionar daños en
condiciones normales.
Así, al caso, el obstáculo que se dice originador de la caída, según las
fotografías aportadas por la recurrente, de haber ocurrido ahí la caída, no parece
susceptible de originarla sin el actuar desatento de la víctima, aún con deficiente
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conservación de la calzada por la Administración. Máxime cuando el bache era
conocido por el recurrente que pasaba frecuentemente por allí, según dice uno
de los testigos, que le conocía de cruzarse con él, siendo residente el recurrente
en las inmediaciones
Corresponde, por tanto, la desestimación del recurso de apelación por el
concurso de las anteriores consideraciones".
Seguint en aquesta línia es pronuncia la Sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Tarragona de 3 de desembre de 2015 (JUR 2016\57097) en
la que es resol:
"El desperfecto que presenta el pavimento de la acera, concretamente la
existencia de desperfectos en ocho baldosas, no representaba un riesgo para los
viandantes y en este caso para la actora, por cuanto que con una mínima
diligencia y atención hubiese podido salvarse el obstáculo y cruzar por el mismo
sin problema alguno, siendo además, que si se hubiese prestado la atención
exigible a la persona media que camina, se habría reparado en que la acera era
lo suficientemente ancha como para transitar por la parte que se encontraba en
buenas condiciones de uso, sin presentar desperfecto alguno, por lo que si la
misma no hizo uso de dicha opción, ha de entenderse que fue porque no andaba
atenta a las circunstancias de la acera, atención que sin duda alguna hubiese
determinado que no tuviese lugar la caída".
En el present cas, la reclamant prestant una mínima diligència podria haver evitat
passar per la part de la calçada on hipotèticament existia graveta o es trobava en mal
estat, segons les seves diferents versions, més encara quan existia una zona
destinada al pas de vianants al costat del lloc on manifesta la senyora amb DNI
305-X que va caure i quan abans de la data del sinistre, el dia 9 d'abril de 2016, la
reclamant no havia patit cap tipus d'incident en aquest punt pel que transita
habitualment.
Així mateix, cal destacar que, segons assenyala la pròpia senyora amb DNI 305-X, la
caiguda es produeix en hores diürnes, a les 11.15 hores del matí, circumstància que
posa de manifest que la reclamant amb una mínima diligència podria haver observat
l'existència graveta o de defectes en el paviment, més encara si tenim en compte les
òptimes condicions de visibilitat del moment dels fets i que la senyora amb DNI 305-X
coneixia la zona per situar-se el seu domicili i lloc de treball en aquest mateix carrer.
En aquest sentit, la jurisprudència ha determinat la impossibilitat d'exigir
responsabilitat a l'Administració en aquells casos en què es tracti d'un obstacle
visible a plena llum del dia que el reclamant amb una mínima diligència i atenció en el
seu caminar podria haver evitat. Així ho estableix per exemple la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó de 20 de juny de 2014
(JUR\2014\199980) manifestant:
"Vistas las alegaciones de las partes, examinadas las pruebas obrantes en los
autos, en especial las fotografías del lugar del accidente que figuran en el
expediente administrativo (folio 12), no cabe sino concluir que no existe relación
de causalidad entre el daño producido y los servicios públicos de la
Administración demandada; pues, acreditado que el desperfecto existente en la
inadecuada conservación del pavimento, al no estar correctamente colocada la
baldosa de la acera, era de escasas dimensiones y que el accidente se produjo
en un lugar completamente visible, la relación de causalidad quedó rota al
concurrir la culpa exclusiva de la víctima, pues el accidente se tuvo que producir
como consecuencia de la falta de la debida diligencia o atención en el deambular
por la vía pública. (...)
Lo anterior resulta de que no figura acreditado que las lesiones sufridas por la
actora sean consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos
del Ayuntamiento demandado, pues lo cierto es que el accidente enjuiciado fue
debido a la culpa exclusiva de la actora, por su negligente deambulación, al

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE XERRADA « EL
NAZI DE TORREDEMBARRA, NAZIS EUROPEUS EN L’ESPANYA DE FRANCO » AL
CENTRE CIVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS. 258/2016
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 20 de febrer de 2016 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de xerrada “El nazi de
Torredembarra. Nazis europeus en l’Espanya de Franco” pel dia 3 de març a les 18h al
Centre Civic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès a l’empresa Sr. Josep Bargalló Valls
de Torredembarra, per un preu total de 200 euros i exempt d’IVA.
Atès a la declaració jurada del Sr. Josep Bargalló Valls de Torredembarra, relativa a no
estar incurs en prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
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transitar por una zona con iluminación diurna, de completa visibilidad, de forma
absolutamente distraída y sin prestar la mínima atención a las circunstancias de
la vía".
En aplicació de les consideracions anteriors, els danys pels que reclama la senyora
amb DNI-305-X porten causa en una manca de diligència en la deambulació en tant
que, la reclamant era coneixedora de les circumstàncies de la pavimentació de
l'avinguda Marquesa de Griny en localitzar-se el seu domicili i el seu lloc de treball en
aquest mateix carrer i haver tingut lloc la caiguda de dia, sense que cap
circumstància impedís a la reclamant poder observar, l'existència de graveta o el mal
estat de l'asfalt.
A més a més, segons certifica la Secretaria de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès en el seu informe de 17 d'octubre de 2016, examinat l’Arxiu municipal, no
consta cap altra queixa per escrit ni cap altra reclamació per caigudes a l'avinguda
Marquesa de Griny. Cal fer esment que el restaurant “Priorat de Banyeres”, ubicat al
carrer Marquesa del Griny i lloc al qual es dirigia la reclamant al moment de la
caiguda, és l’únic restaurant existent a la urbanització Priorat de Banyeres del
Penedès i d’acord amb la informació continguda en la seva pròpia pàgina web té una
capacitat per a 250 persones, fet que comporta que la zona on va caure la senyora
amb DNI 305-X sigui un indret particularment transitat, i tot i això, no es té constància
de cap altra caiguda ni cap incident per part dels vianants a part del manifestat per la
reclamant.
Per tot allò exposat anteriorment, hem de concloure que en el present cas no
concorren els requisits exigits per la normativa per atribuir responsabilitat patrimonial
a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès per les lesions sofertes per la senyora amb
DNI 305-X.
És per tot l’anterior que,
La Junta de Govern Local, per unanimitat pren l’adopció dels acords següents :
PRIMER.- Desestimar pels motius indicats a la part expositiva, d’acord amb els
fonaments de dret exposats, la reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per
la senyora amb DNI 305-X per danys ocorreguts el dia 9 d'abril de 2016 en
ensopegar a l'avinguda Marquesa de Griny número 25 de Banyeres del Penedès.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. amb DNI 305-X.
TERCER.- Comunicar a CESPA, i a l’assegurança de l’Ajuntament.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 22 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Informe
Secretaria
Intervenció
Expedient
núm.:
258/2016
Assumpte: servei de xerrada “El nazi de Torredembarra. Nazis europeus en l’Espanya de
Franco” pel dia 3 de març a les 18h al Centre Civic Ernest Lluch de Banyeres del
Penedès.
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2017, i
de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent:
INFORME
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Nom i Cognoms del contractant: Josep Bargalló Valls
DNI: 39657007Q
Domicili a efectes de notificació: Carrer de Rasa, 29 43830 Torredembarra
Els sota signants declaren que:
Primer.- Es vol realitzar una xerrada al Centre Cívic Ernest Lluch
Horari i periodicitat: Divendres 3 de març a les 18h, de durada aproximada d’una hora.
Resum de l’activitat: Xerrada “El nazi de Torredembarra. Nazis europeus en l’Espanya de
Franco”
Contraprestació econòmica:SI / NO a favor del Sr. Josep Bargalló Valls
Promotor: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Segon.- S’annexa el corresponent document que verifica la cobertura d’assegurances
per poder sufragar qualsevol risc eventual i/o anomalies de l’activitat esmentada.
Tercer.- No existeix contraprestació o taxa del beneficiari.
Quart.- Resta comunicada a la persona que ha d’exercir l’activitat, que té l’obligació de
lliurar signat el “Model de declaració jurada responsable relativa a no estar incurs en
prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP” a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès.
Cinquè.- Resta comunicat que no pot existir concurrència de la mateixa activitat en el
municipi de Banyeres del Penedès, realitzada per una empresa que tributi en les
obligacions fiscals corresponents.
Sisè.- Resta comunicat que la cessió es realitza al Sr. Josep Bargalló Valls per realitzar
actuacions o activitats que representin cohesió social i cultural del municipi, interès
general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre municipi, en
definitiva per oferir actuacions o activitats als veïns/nes de Banyeres del Penedès.
Setè.- La Sra. Ida Berdusán, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, considera que l’activitat realitzada en les dependències municipals es d’interès
general, utilitat pública, fomenta la cohesió social, així com la participació ciutadana i
omple de contingut el concepte de promoció de la cultura local.
Vuitè.- Vista l’oferta presentada pel Sr. Josep Bargalló Valls, amb registre d’entrada 3909
del 27 d’octubre de 2016 per la xerrada “El nazi de Torredembarra. Nazis europeus en
l’Espanya de Franco” que tindrà lloc el dia 3 de març de 2017, de durada aproximada
d’una hora al Centre Cívic Ernest Lluch, per un import de 200 euros exempts d’IVA.”
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Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 16 de febrer de 2017, que es transcriu
seguidament:
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I COMUNICATIVA DE LES ACTIVITATS CULTURALS

2.1 Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (endavant
TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat deferent d’una
obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació d’aquesta llei, els contractes
de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».
2.2 La legislació aplicable és la següent :
a) Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del
TRLCSP.
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c) La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
d)
El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments
obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat previstos al
TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que es podran
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient
per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 200 euros i exempt
d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de
conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès
que és un contracte menor de serveis. No obstant, existeix delegació a favor de
la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de
data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de
juny de 2015.
2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera
que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte menor,
d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.
2.6 Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat
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1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de xerrada “El nazi de Torredembarra.
Nazis europeus en l’Espanya de Franco” pel dia 3 de març a les 18h al Centre
Civic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per a servei de xerrada “El nazi de Torredembarra. Nazis europeus
en l’Espanya de Franco” pel dia 3 de març a les 18h al Centre Civic Ernest Lluch
de Banyeres del Penedès, i sobre l’existència de consignació pressupostària per
a finançar la despesa que comporta la formalització del contracte
respectivament ; i així mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinari del pressupost vigent, als
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
1.3 El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Sr. Josep Bargalló Valls de Torredembarra, ascendeix a la quantitat de
200 euros i exempt d’IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1. ANTECEDENTS

3

CONCLUSIONS
3.1 La contractació del servei de xerrada “El nazi de Torredembarra. Nazis europeus
en l’Espanya de Franco” pel dia 3 de març a les 18h al Centre Civic Ernest Lluch
de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte
menor per un import de 200 euros i exempt d’IVA.
3.2 En la partida pressupostària 3340 226.09 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 200 euros per a contractar el servei de
xerrada “El nazi de Torredembarra. Nazis europeus en l’Espanya de Franco” pel
dia 3 de març a les 18h al Centre Civic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, i
és necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la llei
de contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor
l’existència d’aquest crèdit.
3.3 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86 euros,
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 200 euros i exempt d’IVA,
d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior al 10%
d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és de
l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta
competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de
data 22 de juny de 2015.
3.4 La contractació del servei de xerrada “El nazi de Torredembarra. Nazis europeus
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La resolució d l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària
dins del termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat.
La notificació ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de
si és o no definitiu en via administrativa i l’expressió dels recursos que
procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han presentar i el termini per a
interposar-los.
2.8 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de
capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
2.9 En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació
que ha de complir la persona adjudicatària.
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b)
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aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2017, el
procediment legal a seguir és el següent.
a)
L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la
normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

Motiu: Ampliar
documentació

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
Número de
data
Decret

Assumpte

2017-0018

Convocatòria de la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 16 de febrer de 2017

14/02/2017

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

Expedient
JGL/2017/5
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Expedient 180/2017. Contracte Menor de Subministrament

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

en l’Espanya de Franco” pel dia 3 de març a les 18h al Centre Civic Ernest Lluch
de Banyeres del Penedès, es pot fer mitjançant el procediment del contracte
menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a
l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.
3.5 La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes
esmentats en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de
Govern Local.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de xerrada “El nazi de Torredembarra.
Nazis europeus en l’Espanya de Franco” pel dia 3 de març a les 18h al Centre Civic
Ernest Lluch de Banyeres del Penedès a l’empresa Sr. Josep Bargalló Valls de
Torredembarra, per un preu total de 200 euros i exempt d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 3340 22609 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
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