JGL/2017/17

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

25 / de maig / 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 19:28 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

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Òrgan col·legiat:
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 12/06/2017
HASH: 1581821f848ab8e104c277e28ae08fa6

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 12/06/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

ACTA

Expedient 107/2017. Bestreta Caixa Fixa Oficines
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que la directora de l’escola bressol, no es habilitada a percebre de bestretes de
caixa fixa, d’acord amb la base 25 de les bases d’execució del pressupost per a l’any
2017.
Atès que d’acord a la base 25 de les Bases d’execució del pressupost aprovades per a
l’exercici 2017, que a continuació es transcriu:

“Base 25.- Bestretes de caixa fixa
1. Per a les atencions corrents de caràcter periòdic o repetitiu, com dietes, despeses de
locomoció, material d’oficina no inventariable, despeses de correu, i altres de caràcter similar,
els fons lliurats a justificar podran tenir el caràcter de bestretes de caixa fixa.
2. Tenen el caràcter de bestretes de caixa fixa les provisions de fons de caràcter no
pressupostari i permanent que es realitzen a caixes per atendre de forma immediata i
posterior aplicació al pressupost de l’any en què es realitzin, de les despeses a que es
refereix l’apartat anterior.
3. Qualsevol quantitat lliurada a justificar en concepte de bestreta de caixa fixa comportarà la
incoació d’un expedient, en el qual constarà nom i cognoms, relació amb la corporació i diners
que rep l’interessat. Es declaren com a habilitats de les bestretes de caixa fixa a l’Alcalde, al
Secretari Interventor i als treballadors amb DNI .....504P, .....374B i .....898J.
4. En el moment de la dotació no tenen aplicació pressupostària. Els manaments que
s’expedeixin en aquestes condicions s’aplicaran a les aplicacions pressupostàries a que
corresponguin les quantitats degudament justificades, i per l’import de les mateixes.
5. Els caixers que rebin les bestretes de caixa fixa hauran de rendir comptes per les despeses
realitzades amb les mateixes, a mesura que les seves necessitats de tresoreria aconsellin la
reposició dels fons utilitzats. Els perceptors hauran de justificar l’aplicació de les quantitats
percebudes durant l’exercici pressupostari en què s’ha constituït la bestreta. Si al finalitzar
l’exercici no s’ha justificat de manera íntegra, es realitzarà una imputació econòmica al
compte del Pla General de Comptabilitat Públic amb abonament al compte no pressupostari
(413).
6. La constitució de la bestreta de caixa fixa, així com les respectives ordres de reposició,
serà competència de la Junta de Govern Local, segons delegació de l’Alcaldia. En cap cas
tindrà una quantia superior a 750 €.

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Vist la petició de la Directora de l’escola bressol de disposar de fons per atendre les
despeses per l’organització la propera festa de Carnaval.
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Vist la necessitat de la constitució d’una segona bestreta per atendre les despeses
corrents de caràcter ordinari i repetitiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ DE LA BESTRETA DE CAIXA FIXA
PER ATENDRE DESPESES CORRENTS.- EXP. 107/2017

7. En el cas de les ordres de reposició, serà suficient amb l’adopció per part de la Junta de
Govern local d’un acord autoritzant a la persona habilitada de la bestreta a realitzar les
reposicions que calguin fins l’últim dia de l’any, sense necessitat de cap altre acord. Per
efectuar reposició de fons, haurà d’estar justificat el lliurament anterior.

PRIMER.- Aprovar una segona bestreta d’import 750,00€, a la persona habilitada amb
DNI: ...504P, d’acord a la base 25 de les bases d’execució del pressupost aprovades per
a l’any 2017.
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona habilitada amb DNI:...504P, significant la
seva obligació de retre comptes per les despeses realitzades amb els fons lliurats amb
concepte de bestreta de caixa fixa.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 111/2017. Taxa ocupacio via publica (TOVP) any 2016 Gas Natural
Comercializadora, S.A
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DE L’EMPRESA DE
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.- EXP.111/2017
Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a
l’any 2016, a l’empresa Gas Natural Comercializadora,S.A, amb NIF A61797536, i
domicili a la Plaça del Gas núm. 1 del municipi de 08003 Barcelona.
D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2016 per la seva activitat de gas i electricitat en aquest municipi, per un import de
8.756,44 €.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2016, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Gas
Natural Comercializadora, S.A, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin
sorgir amb posterioritat:
La facturació del consum durant l’any 2016 ha estat de 8.756,44 €.

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
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9. En el cas dels organismes autònoms, el seu atorgament serà competència del seu
president, amb el límit quantitatiu de 600 €.”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

8. Per a la cancel·lació de la bestreta de caixa fixa el perceptor haurà d’haver reintegrat els
fons i presentar-ne la corresponent justificació. Amb caràcter general, l’aprovació del compte
justificatiu produeix la imputació econòmica i pressupostària de les despeses que s’hi
inclouen i la reposició dels fons al caixer.

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):
8.756,44 x 0.015

= 131,35 €

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Gas Natural Comercializadora, S.A, fent-li
avinent que es dóna conformitat al pagament rebut en data 18 de febrer de 2017, per
import de 131,35 €.

ASSUMPTE:
EXPEDIENT:
SOL·LICITANT:
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Proposta de Resolució
G 464/2017 – O/17/031
Fundació Marta Mata
Desbrossament i neteja de terreny per a jocs
Polígon 8 Parcel.la 15
43020A00800015000OZ

En data 3 d’abril de 2017 la Sra. Maria Mata Garriga va presentar sol·licitud de llicència per a
desbrossar i netejar una part de terreny rústic per a adequar-lo a camp de joc.
En data 17 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 16 de maig de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 17 de maig 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 de desbrossament i neteja de un terreny rústic que serà destinat
a espai de joc annex a les instal·lacions que la Fundació Marta Mata te a Saifores.
SEGON.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la
següent liquidació tributària:
- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

11,40 €

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

47,40 €

TERCER.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Favorable
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Expediente 464/2017. OBRES O/17/031

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

sense perjudici de tercers.
QUART.- Notificar el present acord als interessats.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

Expediente 512/2017. OBRES O/17/034

En data 11 d’abril de 2017, el Sr. DNI...528-P va presentar sol·licitud de llicència d’obres en
sòl urbà que tenen el caràcter de major.
En data 12 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 16 de maig de 2017, el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 17 de maig 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:

 Identificació de les obres:

Obra major d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

 Descripció de les obres:
 Emplaçament de les obres:
Referència Cadastral:

 Promotor:

Construcció de piscina d’ús particular
Marquesa de Grinyi, 9 del Priorat
8705815CF7780N0001UH
Sra. DNI ....528-P

 Identificació del redactor del projecte: Joan Urgell Ventosa, Col. 29962-6
 Suspensió de Llicències:

No

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

G 512/2017 – O/17/034
Proposta de Resolució
Sr. DNI ....528-P
Construcció de piscina d’ús particular
Marquesa de Grinyi, 9
8705815CF7780N0001UH
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EXPEDIENT:
ASSUMPTE:
SOL·LICITANT:
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

 Afectació del domini públic:

No

-

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

527,67 €

- Taxa Llicencia Urbanística

200,00 €

- TOTAL

727,67 €

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

Expediente 528/2017. FOCS ARTIFICIALS O/17/037
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient:
G 528/2017 – O/17/037
Assumpte:
Proposta d’Alcaldia
Actuació que es sol·licita:
Llançament de Focs Artificials
Sol·licitant:
Drac de Foc el Cabrot
Emplaçament: Heretat Sabartés
En data 10 de maig de 2017, l’entitat Drac de Foc i Cabrot del Vendrell va presentar instància
demanant permís per al llançament de focs artificials a l’espai privat conegut com Heretat
Sabartés, dins del terme municipal de Banyeres del Penedès, pels propers dies 24 i 30 de
juny de 2017.
Juntament a la sol·licitud, es va presentar còpia de l’assegurança de responsabilitat i
autorització per a dos membres de l’entitat a manipular material pirotècnic emès per la

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

-

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 les següents fiances:
Per la correcta gestió de residus.................................................................... 1.120,68
€
Per garantir els possibles danys a la via pública .......................................... 721,20
€
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-

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:

b)

La seguretat i la salut dels espectadors, els usuaris i el personal al servei dels
establiments oberts al públic, dels espectacles públics o de les activitats recreatives,
la prevenció dels riscos i la integritat dels béns públics i privats afectats, sens perjudici
del que disposa la normativa de riscos laborals vigent.

c)

La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental dels equipaments, els
espectacles públics i les activitats recreatives.

TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

Expediente 551/2017. OBRES O/17/038
Favorable
ASSUMPTE:
EXPEDIENT:
SOL·LICITANT:
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:
EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Proposta de Resolució
G 551/2017 - O/17/038
Sra. DNI ...589-C
Arranjament de dos cambres de bany
Verge del Priorat, 50
1207110CF8710E0001IA

En data 25 d’abril de 2017, la Sra. DNI...589-C va presentar sol·licitud de llicència d’obres en
sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 25 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 16 de maig de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 17 de maig 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,

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

La convivència pacífica i ordenada entre els espectadors, els participants, els usuaris
i la resta de ciutadans.
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a)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Delegació de Govern.
En data 16 de maig de 2017, el coordinador de serveis tècnics de l’Ajuntament va emetre
informe favorable.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de Govern
Local en virtut del Decret D/11/131 de 16 de juny de 2011.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 179/1995,
de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Donar-nos per assabentats del llançament de focs artificials en les festes privades
sol·licitades pels dies 24 i 30 de juny d’enguany, a celebrar-se a la finca Heretat Sabartés de
Banyeres del Penedès.
SEGON.- Serà condició indispensable que les persones responsables garanteixin:

de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada i
que fa referència a l’ identificació següent:
Identificació:

 Emplaçament de les obres:
Referència Cadastral:

 Promotor:

Arranjament de dos cambres de bany
Verge del Priorat, 50
1207110CF8710E0001IA
Maria del Pilar Martínez Villar

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

No

 Afectació del domini públic:

No

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:
-

Les obres no suposaran afectació estructural.
Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.
S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix sens
perjudici a tercers.
Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels residus
de construcció.
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de tres
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les pròrrogues
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n
demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha
d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i amb
l'audiència prèvia de la persona titular.
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la
següent liquidació tributària:
- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
- Taxa Llicencia Urbanística
- TOTAL

165,00 €
36,00 €
201,00 €

CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i
sense perjudici de tercers.
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.
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 Descripció de les obres:

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

 Identificació de les obres:

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

Expedient 601/2017. Contracte Menor tracte successiu de Subministrament, material oficina
FavorablE

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL CONTRACTE MENOR DE TRACTE SUCCESSIU DE
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA PER A L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. 601/2017

producto

precio
lyreco

106186

Pack de 12 blocks de notas adhesivas reposicionables amarillas. 38 x 51 mm.

8,61 EUR

106175

1 Block de 100 notas adhesivas reposicionables. Dimensiones: 76 x 76 mm.

1,34

8230612

Pack de 100 cubiertas para encuadernar. Formato A4. Negro

8,96

371876

Pack de 100 cubiertas encuadernar PVC translúcido cristal.A4. 180micras

14,59

381381

GRAPADORA DE SOBREMESA PETRUS 226 30 HOJAS CROMADA

26,78

316.832

Tinta para tampones y sellos color azul, de 30 cc.

3,45

316821

Tinta para tampones y sellos color negro, de 30 cc.

3,45

316843

Tinta para tampones y sellos color rojo, de 30 cc.

3,45

234714

Caja de 12 pinzas/palas abatibles color negro. Dim: 19 mm grueso x 41 mm largo.

3,98

4.566.012

Pack de 10 rollos de cinta Scotch Crystal 600 de 19 mm x 33 m.

22,49

1493349

Tijeras con mango ergonómico con revestimiento antideslizante gris.Dim: 8' = 21 cm.

5,34

379235

Caja de 100 hojas (400 etiquetas) autoadhes. blancas, cantos rectos.

18,8

457441

Pack de 100 subcarpetas, A4, cartulina azul 250 g/m2. Dim: 312 x 235 mm.

12,41

159543

Caja de 5 paquetes de 500 hojas de papel A4 de 80 g/m2.

10,05

122.661

CAJA ARCHIVO DEFINITIVO BLANCO-AZUL LOMO 100MM FORMATO A4

1,06

371.854

Pack de 50 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám. 36 mm.

39,34

371796

Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro. Diám. 24 mm

44,65

Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro. Diám. 22 mm
371774

Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám.20mm.

36,67

Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám. 18 mm.
371752

Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám. 16 mm.

30,91

371739

Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám.12 mm.

18,17

371.728

Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám. 8 mm.

12,82

1198442

Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám. 6 mm.

10,72

371444

Pack de 10 etiquetas adhesivas para archivadores, lomo 75 mm.Dim: 54 x 190 mm.

2,21

6485868

AGENDA DE SOBREMESA ESPIRAL MILENIUM, DÍA PÁGINA DE 117 X 182 MM.

10,35

4.549.536

TACO Calendario DE SOBREMESA DE 82 X 116 MM.

1,85

6.016.961

Borrador magnético especial para pizarras blancas, empuñadura de plástico y 5 hojas

6,43

148476

Marcador para pizarra blanca, color negro.

0,97

148498

Marcador para pizarra blanca, color rojo.

0,97

5.093.151

MEMORIA FLASH VERBATIM CLIP-IT USB 2.0 DE 8 GB DE COLOR NEGRO

7,4

365259

GOMA DE BORRAR MILAN NATA 624

0,29

4978219

Pack de 200 agujas de señalización en colores surtidos.

3,7

1174677

Bandeja fabricada en acero niquelado y cromado.

7,01
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referencia

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 9 de maig de 2017 es va acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar
el subministrament de material d’oficina per a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa
Lyreco España S.A, l’import de la contractació no podrà superar els 3.590 euros IVA inclòs, que suposa la màxima consignació
pressupostaria actual.
Atès a la declaració jurada de Lyreco España 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 l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 9 de
maig de 2017.
Els preus segons unitats de producte son els següents:

8,73

Roller de tinta líquida, color azul.PILOT V BALL 07 COLOR AZUL

1,52

148113

ROLLER DE TINTA LÍQUIDA PILOT V BALL 05 COLOR AZUL

1,52

316364

PORTAMINAS RECARGABLE PILOT SUPER GRIP H-185

1,67

5019862

CAJA DE 100 CLIPS GALVANIZADOS Nº2 DIMENSIONES: 32 MM

0,68

365738

ROTULADOR DE PUNTA DE FIBRA EDDING 1300 COLOR AZUL

0,75

365749

ROTULADOR DE PUNTA DE FIBRA EDDING 1300 COLOR NEGRO

0,75

365669

ROTULADOR DE PUNTA DE FIBRA EDDING 1300 COLOR VERDE

0,75

365671

ROTULADOR DE PUNTA DE FIBRA EDDING 1300 COLOR ROJO

0,75

128898

PEGAMENTO EN BARRA LYRECO DE 10 G

0,99

5002534

CAJA DE 1000 GRAPAS GALVANIZADOS 22/6-24/6 LYRECO

0,7

379.213

Caja de 100 hojas (1200 etiquetas) autoadhes. blancas, cantos rectos.

18,8

2797346

Pack de 160 Marcadores Index Film, 4 colores surtidos, .Dim: 19 x 43 mm

2,58

3339099

PACK DE 14 CINTAS ADHESIVA INVISIBLE SCOTCH MAGIC DIMENSIONES: 19 MM X 33 M

29,92

2520033

CINTA CORRECTORA EN SECO DESECHABLE DE 12X 4,2 MM

2,08

3.779.614

EXTRAEGRAPAS DE ACERO CON SUPERFICIE DE PLÁSTICO

0,97

8095408

PACK DE 8 PILAS ENERGIZER ECOADVANCED ALCALINA DE 1,5V EQUIVALENCIA
LR03/E92/AAA

4.682.957

TALADRO DE 2 AGUJEROS COLOR NEGRO PETRUS 85 25 HOJAS

13,13

148066

MARCADOR PERMANENTE EDDING 3000 COLOR NEGRO

2,09

148.966

MARCADOR PERMANENTE EDDING 3000 COLOR ROJO

2,09

149982

MARCADOR PERMANENTE EDDING 3000 COLOR VERDE

2,09

149377

MARCADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA STABILO BOSS

0,89

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

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Pack de 100 fundas multitaladro folio con 16 taladros con refuerzo.

150508

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

4232521
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PRIMER.- Dur a terme la contractació menor de tracte successiu del subministrament de material d’oficina per a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, a favor de l’empresa Lyreco España S.A, de les unitats indicades, sent la partida nº 9200 22000 de l’actual
pressupost, i sent la consignació de 3.590 euros IVA inclòs, caldrà procedir a la modificació de crèdit abans d’exhaurir la partida sense
formalització d’un nou contracte menor. Encomanar al habilitat Sr. Manel Serrano per a que entregui bimensualment al departament
d’intervenció els albarans que quantifiqui les comandes efectuades cada bimensualitat.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la partida nº 9200 22000 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Expedient 621/2017. Contracte Menor de tracte sucessiu de subministrament, material d'oficina
Favorable

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL CONTRACTE MENOR
DE TRACTE SUCCESSIU DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA PER A L’AJUNTAMENT
DE BANYERES DEL PENEDÈS. 621/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 9 de maig de 2017 es va acreditar la necessitat
d’aquest organisme de contractar el subministrament de material d’oficina per a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Sugrañes Editors S.L,
l’import de la contractació no podrà superar els 3.590 euros IVA inclòs, que suposa la màxima
consignació pressupostaria actual.
Atès a la declaració jurada de Sugrañes Editors 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 l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès de data 9 de maig de 2017.
Els preus segons unitats de producte son els següents:

precio
sugrañes
6,49
1,19
11,49
8,9
28,91
4,16
4,16
4,16

2663
459331

Pack de 12 blocks de notas adhesivas reposicionables amarillas. 38 x 51 mm.
1 Block de 100 notas adhesivas reposicionables. Dimensiones: 76 x 76 mm.
Pack de 100 cubiertas para encuadernar. Formato A4. Negro
Pack de 100 cubiertas encuadernar PVC translúcido cristal.A4. 180micras
GRAPADORA DE SOBREMESA PETRUS 226 30 HOJAS CROMADA
Tinta para tampones y sellos color azul, de 30 cc.
Tinta para tampones y sellos color negro, de 30 cc.
Tinta para tampones y sellos color rojo, de 30 cc.
Caja de 12 pinzas/palas abatibles color negro. Dim: 19 mm grueso x 41 mm
largo.
Pack de 10 rollos de cinta Scotch Crystal 600 de 19 mm x 33 m.
Tijeras con mango ergonómico con revestimiento antideslizante gris.Dim: 8' = 21
cm.
Caja de 100 hojas (400 etiquetas) autoadhes. blancas, cantos rectos.
Pack de 100 subcarpetas, A4, cartulina azul 250 g/m2. Dim: 312 x 235 mm.

961298

Caja de 5 paquetes de 500 hojas de papel A4 de 80 g/m2.

2,99

96574
941920
941914
941913
941912
941911
936633
936631
936629

CAJA ARCHIVO DEFINITIVO BLANCO-AZUL LOMO 100MM FORMATO A4
Pack de 50 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám. 36 mm.
Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro. Diám. 24 mm
Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro. Diám. 22 mm
Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám.20mm.
Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám. 18 mm.
Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám. 16 mm.
Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám.12 mm.
Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám. 8 mm.

1,54
54,78
36,89
33,99
29,89
26,89
19,99
11,99
7,99

936628

Pack de 100 espirales metálicas 5: 1. Color negro.Diám. 6 mm.

6,89

944004

Pack de 10 etiquetas adhesivas para archivadores, lomo 75 mm.Dim: 54 x 190
mm.

2,7

348364

AGENDA DE SOBREMESA ESPIRAL MILENIUM, DÍA PÁGINA DE 117 X 182 MM.

9,9

948428

2,9

150501
150506
131162
95533
129106
131401
83749
718346

TACO Calendario DE SOBREMESA DE 82 X 116 MM.
Borrador magnético especial para pizarras blancas, empuñadura de plástico y 5
hojas
Marcador para pizarra blanca, color negro.
Marcador para pizarra blanca, color rojo.
MEMORIA FLASH VERBATIM CLIP-IT USB 2.0 DE 8 GB DE COLOR NEGRO
GOMA DE BORRAR MILAN NATA 624
Pack de 200 agujas de señalización en colores surtidos.
Bandeja fabricada en acero niquelado y cromado.
Pack de 100 fundas multitaladro folio con 16 taladros con refuerzo.
Roller de tinta líquida, color azul.PILOT V BALL 07 COLOR AZUL

1,03
1,03
7,43
0,26
4,9
9,39
7,95
1,38

718303

ROLLER DE TINTA LÍQUIDA PILOT V BALL 05 COLOR AZUL

1,38

296883
948995
278122

755124

1,99
20,33
8,63
15,37
13,08

3,9
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sugrañes
709523
709531
941968
936639
787752
777063
785034
785050

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

referencia

722277

ROTULADOR DE PUNTA DE FIBRA EDDING 1300 COLOR AZUL

0,58

722269

ROTULADOR DE PUNTA DE FIBRA EDDING 1300 COLOR NEGRO

0,58

722293

ROTULADOR DE PUNTA DE FIBRA EDDING 1300 COLOR VERDE

0,58

722285

ROTULADOR DE PUNTA DE FIBRA EDDING 1300 COLOR ROJO

0,58

296026

PEGAMENTO EN BARRA LYRECO DE 10 G

0,83

5002534
2620
936423

CAJA DE 1000 GRAPAS GALVANIZADOS 22/6-24/6 LYRECO
Caja de 100 hojas (1200 etiquetas) autoadhes. Blancas, cantos rectos.
Pack de 160 Marcadores Index Film, 4 colores surtidos, .Dim: 19 x 43 mm
PACK DE 14 CINTAS ADHESIVA INVISIBLE SCOTCH MAGIC DIMENSIONES: 19 MM
X 33 M
CINTA CORRECTORA EN SECO DESECHABLE DE 12X 4,2 MM
EXTRAEGRAPAS DE ACERO CON SUPERFICIE DE PLÁSTICO
PACK DE 8 PILAS ENERGIZER ECOADVANCED ALCALINA DE 1,5V EQUIVALENCIA
LR03/E92/AAA

0,28
14,09
3,39

296798

TALADRO DE 2 AGUJEROS COLOR NEGRO PETRUS 85 25 HOJAS

11,21

719678
719694
719708
716116

MARCADOR PERMANENTE EDDING 3000 COLOR NEGRO
MARCADOR PERMANENTE EDDING 3000 COLOR ROJO
MARCADOR PERMANENTE EDDING 3000 COLOR VERDE
MARCADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA STABILO BOSS

1,79
1,79
1,79
0,8

306188
307058
960387

26,97
3,62
0,7

Material consistent:
Carpetes expedients.
Sobres
Segells
Coixinets segells
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PORTAMINAS RECARGABLE PILOT SUPER GRIP H-185
CAJA DE 100 CLIPS GALVANIZADOS Nº2 DIMENSIONES: 32 MM

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

713756
4846035

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació menor de tracte successiu del subministrament de material
d’oficina per a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, a favor de l’empresa Sugrañes Editors S.L, de
les unitats indicades, sent la partida nº 9200 22000 de l’actual pressupost, i sent la consignació de
3.590 euros IVA inclòs, caldrà procedir a la modificació de crèdit abans d’exhaurir la partida sense
formalització d’un nou contracte menor. Encomanar al habilitat Sr. Manel Serrano per a que entregui
bimensualment al departament d’intervenció els albarans que quantifiqui les comandes efectuades cada
bimensualitat.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la partida nº 9200
22000 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Expedient 672/2017. sol•licitud de baixa i nova liquidació de la taxa
corresponent a l’ocupació de domini públic i guals nº 116 exercicis 2015 i 2016
per titularitat erronia

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
NETEJA DEL MUNICIPI ELS DIES 9,10 I 11 DE JUNY AMB MOTIU DE LA FESTA
« CONCENTRACIÓ HARLEY DAVIDSON CLUB « AL MUNICIPI DE BANYERES DEL
PENEDÈS. 680/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 22 de maig de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de neteja del municipi
els dies 9, 10 i 11 de juny amb motiu de la festa “Concentració Harley Davidson Club” al
municipi de Banyeres del Penedès i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa
Ferrovial Servicios de Valls, per un preu total de 2.498,60 euros i 249,86 euros d’IVA
(10%).
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 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 22 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

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Expedient 680/2017. Contracte menor de serveis, neteja municipi amb motiu
festa Concentracio Harley
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Vist que s’ha esbrinat que l’immoble situat a l’Av. Catalunya i amb referència cadastral:
1204306CF8710S0001GI, mantenia la titularitat de la taxa d’ocupació i domini públic i guals nº
116, amb una titularitat errònia.
Vist que en data tretze de març del 2014, es va produir la compra venta de l’immoble, amb el
corresponent canvi de nom de les taxes.
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 i nova liquidació del rebuts
d’ocupació de domini públic i gual, dels exercicis 2015 i 2016, amb número fix: 020733000115
i a nom de B. S. A., amb CIF: .....342 i en generi uns de nous a nom de L. B. B. Amb
DNI: .....061A, per ser l’actual titular de l’immoble.
SEGON.- Notificar el present acord a Base i a la Sra. L. B. B. TERCER.- Donar compte
d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

APROVAR SOL•LICITAR LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DE LA TAXA D’OCUPACIO DE
DOMINI PUBLIC I GUAL Nº 116, PER TITULARITAT ERRONIA.- 672/2017

de Valls, per un preu total de 2.498,60 euros i 249,86 euros d’IVA (10%), pel servei de
neteja del municipi els dies 9, 10 i 11 de juny amb motiu de la festa “Concentració Harley
Davidson Club” 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.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
D’ACTUACIÓ DELS BASTONERS BANYERENCS EL 9 DE JUNY DE 2017 AMB MOTIU
DE LA FESTA « CONCENTRACIÓ HARLEY DAVIDSON CLUB » AL MUNICIPI DE
BANYERES DEL PENEDÈS. 681/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 22 de maig de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’actuació dels
Bastoners Banyerencs el 9 de juny de 2017 amb motiu de la festa “Concentració Harley
Davidson Club” al municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades
amb l’entitat Bastoners Banyerencs, per un preu total de 100 euros i exempt d’IVA.
Atès a la declaració jurada dels Bastoners Banyerencs, 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 22 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’entitat Bastoners
Banyerencs, per un preu total de 100 euros i exempt d’IVA, pel servei d’actuació dels
Bastoners Banyerencs el 9 de juny de 2017 amb motiu de la festa “Concentració Harley
Davidson Club” 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.

Expedient 682/2017. Contracte menor de serveis, actuacio drac de Banyeres
amb motiu de la festa concentracio Harley Davinson
Favorable

Tipus de votació:
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Favorable
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Expedient 681/2017. Contracte menor de serveis, actuacio bastoners amb motiu
festa Concentracio Harley Davidson

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Unanimitat/Assentiment

PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’Associació Folklòrica Drac
de Banyeres, per un preu total de 200 euros i exempt d’IVA, pel servei d’actuació de
l’Associació Folklòrica Drac de Banyeres del Penedès durant els dies 9, 10 i 11 de juny
de 2017 amb motiu de la festa “Concentració Harley Davidson Club” 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.

Expedient 683/2017. Contracte menor de serveis, actuacio Diables Banyeres
amb motiu festa concentracio Harly Davidson
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
D’ACTUACIÓ DEL BALL DE DIABLES DE BANYERES DEL PENEDÈS EL 10 DE JUNY
DE 2017 AMB MOTIU DE LA FESTA « CONCENTRACIÓ HARLEY DAVIDSON CLUB »
AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. 683/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 22 de maig de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’actuació del Ball de
Diables de Banyeres del Penedès el 10 de juny de 2017 amb motiu de la festa
“Concentració Harley Davidson Club” al municipi de Banyeres del Penedès i ateses les
gestions realitzades amb a l’empresa Ball de Diables de Banyeres del Penedès, per un
preu total de 200 euros i exempt d’IVA.
Atès a la declaració jurada de l’entitat Ball de Diables de Banyeres del Penedès, relativa

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
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Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 22 de maig de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’actuació de
l’Associació Folklòrica Drac de Banyeres del Penedès durant els dies 9, 10 i 11 de juny
de 2017 amb motiu de la festa “Concentració Harley Davidson Club” al municipi de
Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’Associació Folklòrica Drac
de Banyeres, per un preu total de 200 euros i exempt d’IVA.
Atès a la declaració jurada de l’Associació Folklòrica Drac de Banyeres, 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 22 de maig de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
D’ACTUACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ FOLKLÒRICA DRAC DE BANYERES DEL PENEDÈS
DURANT ELS DIES 9, 10 I 11 DE JUNY DE 2017 AMB MOTIU DE LA FESTA
« CONCENTRACIÓ HARLEY DAVIDSON CLUB » AL MUNICIPI DE BANYERES DEL
PENEDÈS. 682/2017

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 22 de maig de 2017.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
D’ACTUACIÓ DE L’ESBART SANTA EULÀLIA DE BANYERES DEL PENEDÈS EL 9 DE
JUNY DE 2017 AMB MOTIU DE LA FESTA « CONCENTRACIÓ HARLEY DAVIDSON
CLUB » AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. 684/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 22 de maig de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’actuació de l’Esbart
Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès el 9 de juny de 2017 amb motiu de la festa
“Concentració Harley Davidson Club” al municipi de Banyeres del Penedès, per un preu
total de 100 euros i exempt d’IVA.
Atès a la declaració jurada de la entitat Esbart Santa Eulàlia 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 22 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 la entitat Esbart Santa Eulàlia
de Banyeres del Penedès, per un preu total de 100 euros i exempt d’IVA, pel servei
d’actuació de l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès el 9 de juny de 2017 amb

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Expedient 684/2017. Contracte menor de serveis, actuacio Esbart Sta Eulalia
amb motiu festa concentracio Harley Davinson
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PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’ entitat Ball de Diables de
Banyeres del Penedès, per un preu total de 200 euros i exempt d’IVA, pel servei
d’actuació del Ball de Diables de Banyeres del Penedès el 10 de juny de 2017 amb motiu
de la festa “Concentració Harley Davidson Club” 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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

motiu de la festa “Concentració Harley Davidson Club” 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.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR SI S’ESCAU DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE L’EMPRESA VODAFONE
ESPAÑA, S.A.U.- 694/2017
Vist l’entrada de data 8 de maig de 2017 amb número de registre 1742, presentada per
Corporación Legal 2001, S.L, en nom de l’empresa Vodafone España, S.A.U, reclamant
un deute d’import 2.233,81€ en concepte de factures de telefonia mòbil corresponents al
any 2006.
Vist la revisió realitzada per part departament de comptabilitat de l’Ajuntament, no s’ha
detectat cap deute pendent amb l’empresa de telefonia Vodafone España, S.A.U.
Atès que, en tot cas, ha prescrit l’acció per exigir el compliment de les obligacions de
pagament que es reclamen per part de Corporación Legal 2001, SL en nom de l’empresa
de telefonia Vodafone España, SAU, de conformitat amb l’article 1966.3 del Codi Civil.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de Corporación Legal 2001, SL, en nom de
l’empresa de telefonia Vodafone España, SAU per prescripció de l’obligació.
SEGON.- Significar que, fetes les comprovacions pertinents, no consta que l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès tingui cap deute amb l’empresa de telefonia Vodafone España,
SAU.
TERCER.- Notificar aquest acord a Corporación Legal 2001, SL i a l’empresa de telefonia
Vodafone España, SAU.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 696/2017. .PROCEDIMENT GENÈRIC (Centre Cívic)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ EN L’ÀMBIT DEL PATRIMONI CULTURAL PER
ADQUIRIR LLIBRES MITJANÇANT EL SISTEMA D’ADQUISICIÓ BIBLIOTECÀRIA
(S.A.B) DURANT L’EXERCICI 2017 (Ref. BDNS 344725).

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Favorable
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Expedient 694/2017. .PROCEDIMENT GENÈRIC (Intervenció / Tresoreria /
Tributs)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Atès que el període establert per sol·licitar la subvenció es del 16 de maig de 2017 al 29
de maig de 2017.
Atès la memòria de la regidora de cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que
a continuació es transcriu a continuació:

“MEMÒRIA DE REGIDORIA
SOL·LICITAR SUBVENCIÓ EN L’ÀMBIT DEL PATRIMONI CULTURAL PER ADQUIRIR
LLIBRES MITJANÇANT EL SISTEMA D’ADQUISICIÓ BIBLIOTECÀRIA (S.A.B) DURANT
L’EXERCICI 2017 (Ref. BDNS 344725).
La sota signant declara que:
Atès la RESOLUCIÓ CLT/1002/2017, de 3 de maig, per la qual dona publicitat a l’Acord
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova
la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit
Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
adoptat en la sessió de 18 d’abril de 2017, pel qual s’aprova la segona convocatòria per a
la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural per l’any 2017.
Atès que la convocatòria de les subvencions per la concessió de subvencions en l’àmbit
del patrimoni cultural per l’any 2017 ha estat publicada en el Diari Oficial de Catalunya
Núm. 7369 – 15.5.2017.
Atès que es tracta d’una concessió de subvencions en espècie per l’adquisició de llibres
que siguin projectes editorials o títols pendents de comercialitzar en català o en occità
inclosos en el Sistema de lectura Pública de Catalunya.

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Atès que la subvenció consisteix en una dotació econòmica amb un import de 4000€
(quatre mil euros) que s’ha d’invertir en l’adquisició de llibres que s’ha de dur a terme dins
l’any natural de concessió de la subvenció. Mitjançant l’aplicatiu web del Gencat,
Departament de Cultura S.A.B (Sistema d’Adquisició Bibliotecària)
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Atès que es tracta d’una concessió de subvencions en espècie per l’adquisició de llibre
que siguin projectes editorials o títols pendents de comercialitzar en català o en occità
inclosos en el Sistema de lectura Pública de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

El sota signant declara que:
Atès la RESOLUCIÓ CLT/1002/2017, de 3 de maig, per la qual dona publicitat a l’Acord
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova
la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit
Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
adoptat en la sessió de 18 d’abril de 2017, pel qual s’aprova la segona convocatòria per a
la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural per l’any 2017.
Atès que la convocatòria de les subvencions per la concessió de subvencions en l’àmbit
del patrimoni cultural per l’any 2017 ha estat publicada en el Diari Oficial de Catalunya
Núm. 7369 – 15.5.2017.

Atès que la subvenció consisteix en una dotació econòmica amb un import de 4000€
(quatre mil euros) que s’ha d’invertir en l’adquisició de llibres que s’ha de dur a terme dins
l’any natural de concessió de la subvenció. Mitjançant l’aplicatiu web del Gencat,
Departament de Cultura S.A.B (Sistema d’Adquisició Bibliotecària)

SEGON.- L’aprovació de la sol·licitud de la subvenció esmentada no implica Aportació
Municipal.
TERCER.- L’aprovació de la sol·licitud no ha d’aportar el projecte d’activitat o d’actuació,
ni el pressupost complet, ni detall del projecte.
Ida Berdusan Farré
Regidora de Cultura”
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar sol·licitar la subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural), per la concessió de subvencions en
l’àmbit del patrimoni cultural per l’exercici natural 2017, per adquirir llibres nous
mitjançant el Sistema d’Adquisició Bibliotecària, amb una dotació econòmica de 4000€
(quatre mil euros), per ser un municipi de entre 2.700 i 5.100 habitants, que gestiona una
o diverses biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
SEGON.- Facultar a l’alcalde a signar els documents.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 708/2017. Contracte menor de serveis, neteja lavabos festa harley
davidson

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

PRIMER.- Aprovar sol·licitar la subvenció per la concessió de subvencions en l’àmbit del
patrimoni cultural per l’exercici natural 2017, per adquirir llibres nous mitjançant el
Sistema d’Adquisició Bibliotecària, amb una dotació econòmica de 4000€ (quatre mil
euros), per ser un municipi de entre 2.700 i 5.100 habitants, que gestiona una o diverses
biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
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Per tot això,
jo Ida Berdusan Farré, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,
considera que és de vital importància, necessari, d’interès general, d’utilitat pública i que
ajudarà a millorar i ampliar el fons bibliotecari, proposo que s’aprovi la tramitació de la
sol·licitud de subvenció per adquirir llibres nous per la Biblioteca Municipal de Banyeres
del Penedès, Ernest Lluch, així doncs sol·licito a la Junta de Govern Local, l’adopció del
següent acord:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Atès que el període establert per sol·licitar la subvenció es del 16 de maig de 2017 al 29
de maig de 2017.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Neteges Lola de
Banyeres del Penedès, per un preu total de 267,25 euros i 56,12 euros d’IVA, pel servei
de neteja lavabos els dies del 9 al 11 de juny amb motiu de la festa “Concentració Harley
Davidson Club” 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.

Expedient 714/2017. Taxa ocupació via pública (TOVP) Endesa Energia, S.A.U
any 2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DE L’EMPRESA
ENDESA ENERGIA S.A.U.- EXP.714/2017
Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a
l’any 2016, a l’empresa Endesa Energia, S.A.U, amb NIF B81948077, i domicili a la Plaça
Ruiz de Alba, 7, del municipi de Sevilla.
D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2016 per la seva activitat de subministrament d’energia elèctrica i de gas en aquest

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
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Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 23 de maig de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de neteja lavabos els
dies del 9 al 11 de juny amb motiu de la festa “Concentració Harley Davidson Club” al
municipi de Banyeres del Penedès i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa
Neteges Lola de Banyeres del Penedès, per un preu total de 267,25 euros i 56,12 euros
d’IVA.
Atès a la declaració jurada de l’empresa Neteges Lola 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 23 de maig de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
NETEJA LAVABOS ELS DIES DEL 9 AL 11 DE JUNY AMB MOTIU DE LA FESTA
« CONCENTRACIÓ HARLEY DAVIDSON CLUB » AL MUNICIPI DE BANYERES DEL
PENEDÈS. 708/2017

municipi, per un import de 1.515.787,93 €.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Endesa Energia, S.A.U, informar que aquest
import l’haurà d’ingresar en el número de compte ES.30.0182.5634.14.0200092388
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 700/2017. Taxa Ocupació via pública (TOVP) Iberdrola Clientes, S.A.U
any 2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA DE
L’EMPRESA DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.- EXP.700/2017
Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a
l’any 2016, a l’empresa Iberdrola Clientes, S.A.U, amb NIF A95758389, i domicili a la
Plaça Euskadi 5 48009 Bilbao.
D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2016 per la seva activitat de gas i electricitat en aquest municipi, per un import de
39.151,80 €.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2016, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Iberdrola
Clientes,S.A.U , sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb
posterioritat:
La facturació del consum durant l’any 2016 ha estat de 39.151,80 €.
La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

1.515.787,93 x 0.015 = 22.736,82 €
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La facturació del consum durant l’any 2016 ha estat de 1.515.787,93 €.
La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2016, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Endesa
Energia, S.A.U, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb
posterioritat:

39.151,80 x 0.015

= 587,28 €

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Iberdrola Clientes, S.A.U, informar que
aquest
import
l’haurà
d’ingresar
en
el
número
de
compte
ES.30.0182.5634.14.0200092388
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Proposta de Resolució
Expedient: G 686-2017 – O/17/049
Assumpte: Llicència de Gual
Emplaçament: Av. Catalunya, 11
En data 18 de maig de 2017, el Sr. DNI: ...535-X va presentar sol·licitud de llicència de gual.
En data 18 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 23 de maig de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 24 de maig 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 gual sol.licitada amb els següents advertiments:
El nombre màxim de vehicles es inferior a 4.
El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb la senyalització
horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no sobrepassarà 0,5m dels extrems de la
porta.
La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai de la vorera
senyalitzada lliure d’aparcament.
Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui rebaixada la
vorera tal com indica la ordenança. Per tant, aquesta llicència sols permet emprar pujadors
que s’hauran de posar i retirar cada cop que entri o surti el cotxe.
Atenent ordenança fiscal núm. 15 de taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública, i degut a l’amplada del carrer es fa necessari un contragual.
SEGON.- En aplicació de de les Ordenances Fiscals es realitzarà la següent liquidació
tributària:
CONCEPTE

TOTAL

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expediente 686/2017. GUAL O/17/049

TAXA LLICENCIA GUAL
IMPORT

TO TAL

70,50 €
A

INGRESSAR

70,50 €

Tipus de
votació:
Unanimitat/Asse
ntiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR SI S’ESCAU ELS SERVEIS I TREBALLS EXTRAORDINARIS EFECTUATS
PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT EL MES D’ABRIL I DE MAIG
DE 2017.- Exp. 63/2017
Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest
Ajuntament durant el mes d’abril i de maig de 2017 i de conformitat amb l’article 214 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el secretari interventor tresorer s’emet el següent
informe:
“INFORME DEL SECRETARI INTERVENTOR
José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès,
Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest Ajuntament
durant el mes d’abril i de maig de 2017 i de conformitat amb l’article 214 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’emet el següent:

INFORME
PRIMER.- L’obligació el reconeixement de la qual es proposa, en concepte de serveis
extraordinaris fora de la jornada laboral o treballs extraordinaris prestats pels treballadors
durant el mes d’abril i de maig 2017, tal com ens indica el full presentat a l’alcaldia amb la
relació d’hores efectuades i el motiu d’aquestes, com indica l’art.24.3 del conveni col·lectiu de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès “Les hores extraordinàries, degudament autoritzades,
es poden compensar mitjançant retribució o mitjançant el gaudi del temps equivalent de
descans retribuït. Això últim sempre que les necessitats del servei ho permetin i de comú
acord entre treballador i corporació” i en les bases d’execució del pressupost concretament en
la base 42 Treballs extraordinaris indica que “L’assignació individual de complements de
productivitat i de gratificacions per treballs extraordinaris es realitza per resolució d’alcaldia.

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Favorable
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Expediente 63/2017. Gratificación por Servicios Extraordinarios

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Període
Abril
abril
abril
Abril
Maig
Maig
Maig
Abril i Maig

Gratificació
63,90 €
458,35 €
186,03 €
110,74 €
166,04 €
166,04 €
169,33 €
309,38 €

SEGON.- Fiscalitzar DE CONFORMITAT l’atorgament de les gratificacions per serveis o
treballs extraordinaris al personal que es detalla, que s’abonaran en la nòmina del mes de
maig de 2017, a càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent
d’aquest Ajuntament, que existeix partida suficient i adequada per afrontar aquestes
despeses.”

Vist el contingut de l’article 35 del Reial Decret legislatiu 1/1995 de 24 de març, que
regula les hores extraordinàries del personal laboral que presta els seus serveis a
l’administració de conformitat amb l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic i demés disposicions concordants, així com el règim de
delegació de competències entre els òrgans administratius d’aquest Ajuntament, i atenent
a la disponibilitat de crèdit adequat i suficient per tal de fer front a aquestes despeses,
fent ús de vinculació.
Atès que existeixen criteris objectius per a l’atorgament de les gratificacions per serveis
extraordinaris fora de la jornada laboral al personal de l’Ajuntament o treballs
extraordinaris, tal com indica el full presentat per l’alcaldia.

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Treballador / a
DNI:...653D
DNI: ..196H
DNI:...504P
DNI:...425Z
DNI:...805V
DNI:...147B
DNI:...374B
DNI:...319S

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

La realització de treballs extraordinaris ha de ser prèviament autoritzada per la Presidència.”
Els serveis extraordinaris realitzats durant els mesos d’abril i maig ascendeix a la quantitat de
mil sis-cents vint-i-nou amb vuitanta-i-u euros, amb el següent detall:

Primer.- Atorgar les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal laboral
de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes de maig de 2017, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 9200 13001, que es detalla a continuació:
Treballador / a
DNI:...653D
DNI: ..196H
DNI:...504P
DNI:...425Z
DNI:...805V
DNI:...147B
DNI:...374B
DNI:...319S

Període
Abril
abril
abril
Abril
Maig
Maig
Maig
Abril i Maig

Gratificació
63,90 €
458,35 €
186,03 €
110,74 €
166,04 €
166,04 €
169,33 €
309,38 €

Segon.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris esmentades en la nòmina del corrent
mes de maig de 2017.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Codi Validació: 9CFA3AS3RMJNREZ59TTQX4P6J | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 28

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

Expedient 699/2017. Taxa Ocupació via pública (TOVP) Iberdrola
Comecialización Último Recursos any 2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2016 per la seva activitat de gas i electricitat en aquest municipi, per un import de
1.374,37 €.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2016, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Iberdrola
Comercialización de Último Recurso, S.A.U , sens perjudici de les actuacions d’inspecció
que puguin sorgir amb posterioritat:
La facturació del consum durant l’any 2016 ha estat de 1.374,37 €.
La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):
1.374,37 x 0.015

= 20,62 €

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Iberdrola Comercialización de Último
Recurso, S.A.U, informar que aquest import l’haurà d’ingresar en el número de compte
ES.30.0182.5634.14.0200092388
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 721/2017. Contractació de la Sra amb NIF 192Y per la substitució de
la treballadora amb NIF 060K
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
APROVAR SI S’ESCAU LA CONTRACTACIÓ DE LA SRA AMB NIF:..192Y PER LA

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a
l’any 2016, a l’empresa Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U, amb NIF
A95554630, i domicili a la Plaça Euskadi 5 48009 Bilbao.
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APROVAR SI S’ESCAU DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA DE
L’EMPRESA IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.EXP.699/2017

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D’ALCALDIA

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords
PRIMER.- Aprovar la contractació de la Sra amb NIF:..192Y, per realitzar la substitució
del 50% de la jornada de la baixa per IT de la treballadora amb NIF:..060K, realitzant un
jornada de 18,75h. de dilluns a divendres de 08:15 a 11:30 i els dijous 17:00 a 19:30.
essent el salari, el indicat a la part expositiva.
SEGON.- Notificar el present acord a la Sra amb NIF:..192Y, al representant dels
treballadors i a Fornell Consultors.

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017
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Vist que en la Junta de Govern Local de 4 de maig de 2017, es va aprovar l’ampliació de
la jornada de la treballadora amb NIF:...425Z per cobrir el 50% de la baixa mèdica per IT
de la treballadora amb NIF: ...060K.
Atès, que es creu necessari la contractació d’una persona per cobrir el 50% restant de la
jornada de la baixa de la treballadora amb NIF:..060K, degut que es considera insuficient
amb l’ampliació de la jornada de la treballadora amb NIF:...425Z, donada l’acumulació de
feines que hi ha al departament de secretaria.
Atès que actualment s’està tramitant la creació de la borsa de treball per cobrir vacants
en l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Vist que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, disposa d’una base de dades de
persones que son de demandants de treball i a les quals l’Ajuntament informa mitjançant
la pàgina web i el correu electrònic, de les ofertes de les quals es coneixedor.
Vist els currículums de la base de dades i una vegada realitzada la valoració, es
considera que la persona més adequada per raons de formació acadèmica i experiència
professional en l’Administració Local es la persona amb NIF:..192Y
Vist l’informe emès pel secretari interventor de la corporació, que a continuació es
transcriu:
“Per provisió d’alcaldia de data 25 de maig de 2017, es sol·licita que s’emeti informe
d’intervenció per la contractació d’una persona per realitzar la substitució de la baixa
mèdica per IT de la treballadora amb NIF:...060K.
Vist els costos sol·licitats a l’assessoria laboral Fornell Consultors que suposa la
contractació d’una personal per substituir el 50% de la jornada que es relaciona a
continuació:
Costos que suposa la nova contractació del 50% de la jornada:
Salari 624,03€
Seguretat Social a càrrec de l’Ajuntament: 224,97€
Costos que suposa la baixa per IT de la treballadora amb NIF:..060K que esta de
baixa per IT:
Salari 1302,30€ (1.139,63€ cost a càrrec de la Mútua i 162,67€ cost a càrrec de
l’Ajuntament)
Seguretat Social a de l’Ajuntament: 487,77€
Atès que la contractació a mitja jornada per la substitució de la jornada laboral no suposa
augment en el capítol 1 a priori però existeix consignació pressupostària donat que es va
dota una plaça de TAG al pressupost sense que al dia d’avui s’hagi cobert, sense
perjudici de significar que a hores d'ara no hi ha elements de judici suficients per
assegurar l'import, segons punt de vista, increment o no de la despesa de personal,
individualitzat en el lloc de treball. Per aquest motiu, existeix consignació pressupostaria
adequada i suficient a nivell de vinculació jurídica, no requerint la tramitació de cap
modificació pressupostaria. Aquesta contractació no suposa un increment de la massa
salarial en termes de homogeneïtat.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

SUBSTITUCIÓ DE LA BAIXA PER IT DE LA TREBALLADORA AMB NIF:...060k.721/2017

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

18/05/2017

2017-0063

19/05/2017

2017-0064

19/05/2017

2017-0065

19/05/2017

2017-0066

19/05/2017

2017-0067

24/05/2017

2017-0068

24/05/2017

Assumpte

Expedient

Convocatòria JGL de 18 de maig 2017
JGL/2017/16
Delegació e les funcions d’alcaldia per la
celebració de matrimoni civil al regidor Luis
50/2017
Enrique Rodríguez Rivas pel proper dia 26
de maig de 2017
Incoar expedient de renovació de les
inscripcions padronals o declarar-ne la
caducitat, de les persones estrangeres no
688/2017
comunitàries
sense
autorització
de
residencia permanent.
Que resta anul·lat el Decret de convocatòria
de JGL a celebrar el dia 18/05/17, cent el
Decret de data 18 de maig de 2017, i nº 062
per la manca d’informació mínimament
JGL/2017/16
imprescindible per poder realitzar la proposta
d’ordre del dia sense que l’anul·lació pertorbi
l’interès general del Municipi. I convoqui la
propera sessió d’aquest òrgan col·legiat.
Anul·lar el Decret de Convocatòria de la JGL
de data 18 de maig de 2017, número
2017-0062, per no haver-se celebrat per la
manca
d’informació
mínimament
JGL/2017/16
imprescindible per poder realitzar la proposta
d’ordre del dia sense que l’anul·lació pertorbi
l’interès general del Municipi.
Decret d’alcaldia sobre periodicitat dels
PLN/2017/5
Plens Ordinaris Municipals
Decret d’alcaldia sobre ordre d’execució de
mesures adients per condicionar finques
610/2017
privades per raons de seguretat, salubritat i
ornament públic.

Número : 2017-0021 Data : 12/06/2017

data
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Número de
Decret
2017-0062

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Donar compte dels Decrets
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ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

