JGL/2017/2

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

26 de gener de 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 20:00 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:
Unanimitat/Assentiment

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Òrgan col·legiat:
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

José Félix Velasco Martínez (2 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 30/01/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Amadeu Benach i Miquel (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/01/2017
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

ACTA

S'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 12 de
gener de 2017.

Expedient 358/2016. Model d'instància-general

Expediente 359/2016. Sol·licitud de tala d'arbres
Favorable
359/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Sol·licitant:
DNI núm. ..... 805-V
Data de Sol·licitud: 16/11/2016
Registre entrada: E/16/4147
Assumpte: Sol·licita que es talin els arbres del Passatge Gaudi
ja que les arrels malmeten els murs dels habitatges
i les fulles dels arbres quan cauen embussen els
desaigües.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER Informar que els Serveis Tècnics han realitzat les inspeccions
necessàries i d’acord informe del coordinador de Serveis
Tècnics de l’Ajuntament emès en data 16 de gener de 2017,
com a primera actuació s’ha procedit a realitzar una poda més

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Sol·licitant:
DNI núm. ..... 156-X
Data de Sol·licitud: 3/11/2016
Registre entrada: E/16/3997
Assumpte: Sol·licita que s’arrangi el camí del Corral d’en Beina.
El primer pont està en molt mal estat.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER Informar que els Serveis Tècnics han realitzat la inspecció en
varis punts dels camins municipals dins el terme de Banyeres,
entre ells el Camí del Corral d’en Beina, i d’acord informe del
coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament emès en data
16 de gener de 2017, dins el primer semestre de l’any es
realitzaran vàries actuacions de condicionament i arranjament
d’aquests camins per tal de garantir l’ús públic i de garantir la
seguretat i confort de tots els usuaris.
SEGON
Notificar aquest acord al sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.
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358/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

SEGON
TERCER

agressiva dels arbres en qüestió i com a segona actuació s’està
estudiant la possibilitat de realitzar la tala d’algun dels arbres, ja
que les seves arrels estan aixecant el paviment i produint
desperfectes en els murs dels habitatges.
Notificar aquest acord al sol·licitant.
Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Sol·licitant:
DNI núm. ..... 704-J
Data de Sol·licitud: 16/11/2016
Registre entrada: E/16/4148
Assumpte: Sol·licita que es talin els arbres del Passatge Gaudi
ja que les arrels malmeten els murs dels habitatges
i les fulles dels arbres quan cauen embussen els
desaigües.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER Informar que els Serveis Tècnics han realitzat les inspeccions
necessàries i d’acord informe del coordinador de Serveis
Tècnics de l’Ajuntament emès en data 16 de gener de 2017,
com a primera actuació s’ha procedit a realitzar una poda més
agressiva dels arbres en qüestió i com a segona actuació s’està
estudiant la possibilitat de realitzar la tala d’algun dels arbres, ja
que les seves arrels estan aixecant el paviment i produint
desperfectes en els murs dels habitatges.
SEGON
Notificar aquest acord al sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Expedient 398/2016. Avís d'incidència en via pública (enllumenat públic,
conservació viària, etc.)
Favorable

398/2016

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment
Sol·licitant:
DNI núm. ..... 988-S
Data de Sol·licitud: 22/11/2016
Registre entrada: E/16/4229
Assumpte: Sol·licita que es reparin els llums del carrer Bisbe

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

397/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expediente 397/2016. Solicitud de tala d'arbres

399/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Sol·licitant:
DNI núm. ..... 702-P
Data de Sol·licitud: 24/11/2016
Registre entrada: E/16/4248
Assumpte: Sol·licita que es podin dos arbres d’una parcel·la
comunitària per evitar embrutar els carrers públics
quan cauen les fulles. Autoritzen que la poda la
realitzi l’equip municipal.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER Desestimar la sol·licitud i informar que d’acord el coordinador de
Serveis Tècnics, l’Ajuntament no pot realitzar la poda i
manteniment dels arbres dels particulars i són aquests qui han
de realitzar el manteniment dels arbres i parterres situats dins
la seva propietat.
Cas que hi hagués perill de seguretat o salubritat per a les
persones, llavors es reclamaria el manteniment als propietaris o
es faria execució subsidiària per part de l’Ajuntament en cas
d’incompliment dels propietaris.
SEGON
Notificar aquest acord al sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Expedient 400/2016. Model d'instància-general
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Desfavorable
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Expediente 399/2016. Sol·licitud de poda dels arbres

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Sanahuja (el de davant del número 29 està fos i el
de davant del Museu Cañas no fa massa llum)
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER Informar que d’acord el coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament, la brigada ja ha revisat els dos punts de llum
indicats i ja ha realitzat les reparacions necessàries per a la
correcta posada en funcionament de l’enllumenat del carrer
Bisbe Sanahuja.
SEGON
Notificar aquest acord al sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Favorable
419/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Sol·licitant:
DNI núm. ..... 238-X
Data de Sol·licitud: 5/12/2016
Registre entrada: E/16/4371
Assumpte: Sol·licita es realitzi el manteniment dels parterres que
hi ha a la vorera del carrer Penedès, del número 6 al
16. Suggereix que es treguin els parterres.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER
Informar que d’acord el coordinador de Serveis Tècnics,
l’empresa CESPA, encarregada del manteniment de parcs i
jardins municipals, està realitzant les feines programades per
aquest any i dins d’aquesta programació està inclòs el
manteniment dels arbres i jardins del carrer Penedès.
Per tot això, es preveu que es realitzaran les feines de poda i
manteniment d’aquesta zona en qüestió, tal i com marca la
programació establerta anual. Cal puntualitzar que la
programació, va en funció de l’estat de la meteorologia podent
enrederir les feines durant períodes de pluja i forts vents o que
s’hagin de fer més actuacions no programades segons es tracti
d’un any de més o menys pluges.
SEGON
Notificar aquest acord a la sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Expedient 419/2016. Model d'instància-general
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Sol·licitant:
DNI núm. ..... 997-G
Data de Sol·licitud: 30/11/2016
Registre entrada: E/16/4299
Assumpte: Sol·licita que es canviï la portella del contenidor
marró que hi ha al carrer Josep M. Biernés.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER Informar que d’acord el coordinador de Serveis Tècnics, s’ha
posat en coneixement de l’empresa ECOBP, qui s’encarrega de
la recollida i manteniment de les illes dels contenidors, els
desperfectes de l’esmentat contenidor i procediran a
solucionar-ho.
SEGON
Notificar aquest acord al sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

400/2016

Expedient 420/2016. Model d'instància-general

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

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ACORD PER RATIFICAR SI S’ESCAU EL DECRET D’ALCALDIA
2017-0002 APROVACIÓ DE FACTURES EXP. 461/2016
Atès, que en data 12 de gener de 2017, es va dictar el decret d’alcaldia 2017-0002,
que a continuació es transcriu en la seva literalitat:
“Atès que hi figuren al registre factures corresponents a treballs i/o subministraments
realitzats durant l’any 2016, que es detallen seguidament, però que no es van poder
incloure en aquella resolució de data 30 de desembre per falta de temps material per
tramitar l’aprovació de la factura.
Nº Factura
FACT-2016-769
FACT-2016-785
FACT-2016-792
FACT-2016-798

Raó Social
Espai Lleure Divertalia,
S.L
Joguines Ramon
Serralleria de la Parte,
S.L
Decathlon

Import

Descripció

260,26 € Servei menús servits Escola Bressol mes desembre
70,00 € Voladors per sortida dels reis
484,00 € Lloguer elevador drac per festa major
63,23 € Material joc ping pong per local joves

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Sol·licitant:
DNI núm. ..... 467-F
Data de Sol·licitud: 5/12/2016
Registre entrada: E/16/4372
Assumpte: Sol·licita es realitzi el manteniment dels parterres que
hi ha a la vorera del carrer Penedès, del número 6 al
16. Suggereix que es treguin els parterres.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER
Informar que d’acord el coordinador de Serveis Tècnics,
l’empresa CESPA, encarregada del manteniment de parcs i
jardins municipals, està realitzant les feines programades per
aquest any i dins d’aquesta programació està inclòs el
manteniment dels arbres i jardins del carrer Penedès.
Per tot això, es preveu que es realitzaran les feines de poda i
manteniment d’aquesta zona en qüestió, tal i com marca la
programació establerta anual. Cal puntualitzar que la
programació, va en funció de l’estat de la meteorologia podent
enrederir les feines durant períodes de pluja i forts vents o que
s’hagin de fer més actuacions no programades segons es tracti
d’un any de més o menys pluges.
SEGON
Notificar aquest acord al sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.
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420/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

FACT-2016-805 Cespa, S.A
FACT-2016-808 Cespa, S.A
FACT-2016-811 Canet, fustes i derivats
Espai Lleure Divertalia,
FACT-2016-812
S.L
FACT-2016-813 Carlos Paz Garrido
FACT-2016-814 Media Markt

Actuació de control i prevenció de la població de cotorra
argentina al municipi

12.364,99
Material per obra amagacontenidors
€
1.162,35 € Servei desbroç poda i transport a Cunit
762,30 € Servei retro excavadora al camí del camp de futbol
44,83 € Barra pi per reis
1.114,30 € Curs patchwork, costura i puntes coixí mes desembre
170,00 € Servei podòleg mes desembre
57,90 € Joc Fifa per local dels joves

Atès que, en benefici del principi d’anualitat pressupostària, resulta convenient la
inclusió d’aquestes factures com a complement al decret 54/2016, atorgant efectes
comptables i pressupostaris de data 30 de desembre de 2016.
Atès que totes les factures detallades a la part antecedent han estat fiscalitzades per
la Intervenció municipal, fent constar respecte les següents factures advertiments
sobre el procediment previ preceptiu del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
amb la ferma intenció de posterior regularització:
FACT-2016-769, FACT-2016-812, FACT-2016-813
Atès que se’ls hi ha donat la conformitat pels regidors de les àrees corresponents.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar les factures detallades a la part antecedent, per un import total de
18.898,16 €, a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del
pressupost de l’any 2016.
SEGON.- Procedir a la seva comptabilització en la fase comptable corresponent, i
amb efecte retroactiu a data 30 de desembre de 2016, i procedir posteriorment al
pagament efectiu.
TERCER.- Ratificar el present decret per la propera Junta de Govern Local.
QUART.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera
sessió. “
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Ratificar el decret d’alcaldia número 2017-0002, de data 12 de gener de 2017,
referent a l’aprovació de factures.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 474/2016. SOL·LICITA REVISIO DE LA LECTURA DEL COMPTADOR
DE L'AIGUA PER NO ESTAR D'ACORD EN LA ULTIMA FACTURA
Desfavorable

474/2016 G

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment
Sol·licitant: DNI: ....262J
Data Sol·licitud: 22/12/2016
Registre entrada: E/16/4320
Assumpte: Sol·licita que es revisi el comptador de l’aigua i les
lectures ja que considera excessiu l’últim rebut

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

FACT-2016-804 Happyludic

2.344,00 €
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Gestio de Residus i
Biodiversitat, S.L

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

FACT-2016-801

Segon.Tercer.Quart.-

Desestimar alló sol.licitat i comunicar a la sol·licitant que les
lectures són correlatives i correctes, no obstant, en el cas de
que desitgés una verificació del correcte funcionament del
comptador, pot dirigir-se al Departament d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya.
Comunicar que pot adreçar-se a les oficines municipals i li
faran entrega de còpia de tots els rebuts de l’aigua sol·licitats.
Notificar el present acord a la sol·licitant.
Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Expedient 21/2017. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS PER TENIR
CARNET FAMILIA NUMEROS
Desfavorable

21/2017 G

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment
Sol·licitant: DNI: .....521K
Data Sol·licitud: 05/01/2017
Registre entrada: E/17/0042
Assumpte: La sol·licitant adjunta el carnet de família nombrosa
i sol·licita bonificació en els rebuts d’aigua i brossa,
per que disposa del carnet.

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

Desestimar i comunicar a la sol·licitant que actualment ja
gaudeix de bonificació en els rebuts d’aigua i brossa amb la

Segon.-

tarifa d’ingressos mínims.
Notificar el present acord a la sol·licitant.

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

cobrat.
També sol·licita que se li faci entrega de totes les
factures de l’aigua encara que els té domiciliats.
Vist l’informe de manteniment de data 17 de gener
de 2017 E-17-0162, “es considera que no hi ha cap
error de lectura, ja que la lectura actual és de
1814m3, sent un consum de 38m3 i fent un repàs a
l’historial de consum es veu que és molt semblant al
consum del mateix trimestre de l’any anterior.

Tercer.-

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

Sol·licitant:
DNI: .... 320L
Data Sol·licitud:
Registre entrada:
Assumpte: Vist que el dia 18 de setembre de 2012 i amb
registre d’entrada número E-12-3085, el sol·licitant
va sol·licitar bonificació en els impostos de la brossa
i l’aigua degut a la seva situació familiar, i vist
l’informe de la Treballadora Social del CCBP, de data
11/03/2013, al qual consta que el sol·licitant compleix
els requisits, però que aquesta situació pot variar per
augment dels ingressos econòmics familiars, motiu
pel qual s’haurà de revisar anualment la seva
situació.
Vist que en data 9 d’octubre de 2015 el sol·licitant va
rebre una notificació on li requeríem la documentació
justificativa de la seva situació socioeconòmica
actual, i no es va rebre resposta.
Vist que en data 8 d’abril de 2016, va tornar a rebre
una notificació on se li tornava a requerir la
documentació justificativa de la seva situació
socioeconòmica actual i tampoc es va rebre
resposta, per part seva, amb la documentació
sol·licitada.
Vist la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú i les Administracions Públiques,
que té per objecte regular els requisits de validesa i
eficàcia dels actes administratius, el procediment
administratiu comú de totes les Administracions
Públiques, incloent el sancionador i el de reclamació
de responsabilitat de les administracions públiques,
així com els principis als quals s’ha d’ajustar
l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat
reglamentària.
Vist l’article 69. 4. “Declaració responsable i
comunicació.

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

28/2017 G

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment
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Desfavorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expedient 28/2017. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS PER
INGRESSOS MINIMS

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

Aprovar l’arxiu de l’expedient de bonificació en els rebuts

Segon.Tercer.-

d’aigua i brossa.
Notificar el present acord al sol·licitant.
Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Expedient 32/2017. CALENDARI FISCAL I CERTIFICATS 2017

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Vist l’article 95. “Requisits i efectes.
1. En els procediments iniciats a sol·licitud de
l’interessat, quan se’n produeixi la paralització per
causa imputable a l’interessat, l’Administració l’ha
d’advertir que, un cop transcorreguts tres mesos, es
produeix la caducitat del procediment. Si, un cop
consumit aquest termini, el particular requerit no ha
exercit les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, l’Administració ha d’acordar l’arxivament
de les actuacions, i ho ha de notificar a l’interessat.
Contra la resolució que declari la caducitat són
procedents els recursos pertinents.”
Vist que des del 8 d’abril de 2016, encara no ha
entregat en aquesta Administració la documentació
requerida, per tal de valorar la seva situació
socioeconòmica, sent aquesta documentació
imprescindible.
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Vist l’article 73. “Compliment de tràmits. 1. Els
tràmits que hagin d’executar els interessats s’han de
realitzar en el termini de deu dies a partir de
l’endemà de la notificació de l’acte corresponent,
excepte en el cas en què la norma corresponent fixi
un termini diferent.”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

4. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter
essencial, de qualsevol dada o informació que
s’incorpori a una declaració responsable o a una
comunicació,
o
la
no-presentació
davant
l’Administració competent
de la declaració
responsable, la documentació que, si s’escau, sigui
requerida per acreditar el compliment del que s’ha
declarat, o la comunicació, determina la
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o
activitat afectada des del moment en què es tingui
constància d’aquests fets.”

CONCEPTE
560 – TAXA ESCOMBRARIES
600 – IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
500 – IBI URBANA
501 – IBI RÚSTICA
503 - IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
733 – OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC i GUALS
840 – CONSERVACIÓ CEMENTIRI
010 – IAE
560 – TAXA ESCOMBRARIES
500 – IBI URBANA
CONCEPTE
800 – SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
800 – SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
800 – SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
800 – SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

PERÍODE
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

PERÍODE PROPOSAT
31/03/2017 – 31/05/2017
31/03/2017 – 31/05/2017
28/04/2017 – 30/06/2017
28/04/2017 – 30/06/2017
30/06/2017 – 31/08/2017
30/06/2017 – 31/08/2017
30/06/2017 – 31/08/2017
28/07/2017 – 29/09/2017
28/07/2017 – 29/09/2017
31/08/2017 – 31/10/2017

PERÍODE CONSUM PERÍODE PROPOSAT
01/01/2017
– 28/04/2017 – 30/06/2017
31/03/2017
01/04/2017
– 28/07/2017 – 30/09/2017
30/06/2017
01/07/2017
– 27/10/2017 – 30/12/2017
30/09/2017
01/10/2017
– 29/01/2018 – 31/03/2018
31/12/2017

Expedient 39/2017. Contracte menor de serveis
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA
D’ACORD
DEL
CONTRACTE
MENOR
DE
SERVEI
DE
SUBMINISTRAMENT D’UNA CÀRREGA DE SAULÓ, I POSTERIOR TREBALL
D’EXPANDIR DINTRE DEL PARC INFANTIL DEL PRIORAT DE BANYERES. 39/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 18 de gener de 2017 es va
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PROPOSTA D'ACORD D'APROVAR, SI S’ESCAU, EL CALENDARI FISCAL PER
L’EXERCICI 2017.- “32/2017”
Atès que cal informar dels períodes de cobrament en voluntària dels tributs i resta
d’ingressos de dret públic dels quals s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona la
gestió del cobrament dintre del termini de pagament en voluntària.
A la vista de la proposta dels períodes de cobrament per part de Base – Gestió
d’Ingressos.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació dels següents acords:
ÚNIC.- Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2017, que es detalla a continuació, de
conformitat amb la proposta de períodes feta per Base – Gestió d’Ingressos:

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de subministrament
d’un viatge de sauló, i posterior treball d’expandir dintre del parc infantil del Priorat de
Banyeres del Penedès a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, per un preu total de
737,19 euros i 154,81 euros d’IVA.
Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de gener de 2017, que es transcriu
seguidament:

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de gener de 2017, que es transcriu
seguidament:
“Núm. Expt. 39/2017
Assumpte : aprovació del contracte de servei de subministrament d’un viatge de sauló, i
posterior treball d’expandir dintre del parc infantil del Priorat 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 18 de gener de 2017, i
de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent:
INFORME

1. ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de subministrament d’un viatge de
sauló, i posterior treball d’expandir dintre del parc infantil del Priorat de Banyeres
del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 18 de gener de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per al servei de subministrament d’un viatge de sauló, i posterior
treball d’expandir dintre del parc infantil del Priorat de Banyeres del Penedès, i

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de millorar la seguretat dels parcs
infantils del municipi, l’accessibilitat a aquests, suprimint les barreres arquitectòniques
que impedeixen l’accés, evitant el risc de caigudes i danys als usuaris i substituint els
elements en mal estat, que no compleixen amb la normativa actual o que han sofert
actes vandàlics.
L’ús públic de voreres, places i parcs ha de garantir la seguretat i confort per tots els
usuaris.
La brigada està realitzant feines d’adequació dels parcs infantils municipals i per aquest
motiu es necessari el subministra del material adequat per poder portar a terme les
feines, per tal de que els parcs puguin continuar tenint un ús segur per part dels usuaris.
Per tot això, i vista l’oferta amb registre d’entrada 4684 del 28 de desembre de 2016 de
l’empresa FERROVIAL SRVICIOS - CESPA on ens pressuposten el subministrament
d’un viatja de sauló pel parc infantil del Priorat a més de les feines d’expandir-ho amb
maquina excavadora i tres operaris, els Serveis Tècnics consideren necessari
l’acceptació d’aquesta oferta per tal de suprimir les deficiències detectats en aquest parc,
deixant-lo en unes condicions tècniques òptimes.
El cost total de l’arranjament del parc ascendeix a un total de 892,00 euros, IVA inclòs.”
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ANTECEDENTS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

“Assumpte: SUBMINISTRA DE SAULÓ PEL PARC INFANTIL DEL PRIORAT.
INFORME TÈCNIC

sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la despesa que
comporta la formalització del contracte respectivament ; i així mateix, s’informi
sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinari del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
1.3 El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 737,19 euros i 154,81 euros
d’IVA.

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 737,19 euros i 154,81
euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de
conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès
que és un contracte menor de serveis. No obstant, existeix delegació a favor de
la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de
data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de
juny de 2015.
2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera
que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte menor,
d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

2.2 La legislació aplicable és la següent :
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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 ».

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2. FONAMENTS DE DRET

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

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

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

a)

Unitat tramitadora: LO1430206
b)

La resolució d l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària
dins del termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat.
La notificació ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de
si és o no definitiu en via administrativa i l’expressió dels recursos que
procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han presentar i el termini per a
interposar-los.

2.8 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de
capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
2.9 En l’acord d’adjudicació s’han de determinar les condicions de la contractació
que ha de complir la persona adjudicatària.
3

CONCLUSIONS
3.1 La contractació del servei de subministrament d’un viatge de sauló, i posterior
treball d’expandir dintre del parc infantil del Priorat de Banyeres del Penedès es
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Òrgan gestor: LO1430206

pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un import de 737,19
euros i 154,81 euros d’IVA.

3.5 La contractació del servei de subministrament d’un viatge de sauló, i posterior
treball d’expandir dintre del parc infantil del Priorat 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.
3.6 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 subministrament d’un viatge de
sauló, i posterior treball d’expandir dintre del parc infantil del Priorat de Banyeres del
Penedès, a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls per un import de 737,19 euros i
154,81 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 1710 227.06 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 40/2017. Contracte menor de serveis
Favorable

Tipus de votació:

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

3.4 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.297.530 euros, per
la qual cosa l’import de la contractació, que és de 737,19 euros i 154,81 euros
d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior
al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és
de l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta
competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de
data 22 de juny de 2015.
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3.3 En la partida pressupostària 1710 227.06 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 737,19 euros i 154,81 euros per a
contractar el servei de subministrament d’un viatge de sauló, i posterior treball
d’expandir dintre del parc infantil del Priorat de Banyeres del Penedès, sent
necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la llei de
contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència
d’aquest crèdit

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

3.2 El pressupost de l’exercici 2017 va ser aprovat inicialment per acord del Ple de
data 30 de desembre de 2016 i es troba en tràmit d’exposició pública fins al
proper 30 de gener. Es considera, per tant, (de conformitat amb l’article 169.9 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 21.1 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril) automàticament prorrogat el pressupost de l’exercici
anterior, amb els seus crèdits inicials. La pròrroga no afectarà als crèdits per
serveis o programes que hagin de concloure en l’exercici anterior o que estiguin
finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats.

ANTECEDENTS
Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de millorar la seguretat dels parcs
infantils del municipi, l’accessibilitat a aquests, suprimint les barreres arquitectòniques
que impedeixen l’accés, evitant el risc de caigudes i danys als usuaris i substituint els
elements en mal estat, que no compleixen amb la normativa actual o que han sofert
actes vandàlics.
L’ús públic de voreres, places i parcs ha de garantir la seguretat i confort per tots els
usuaris.
La brigada està realitzant feines d’adequació dels parcs infantils municipals i per aquest
motiu es necessari el subministra del material adequat per poder portar a terme les
feines, per tal de que els parcs puguin continuar tenint un ús segur per part dels usuaris.
Aquests últims anys s’han vist reduïts la quantitat d’arbres del Parc Infantil del Priorat a
causa de les fortes ventades i de l’assecament d’alguna espècie en concret, fet que ha
provocat varies zones sense vegetació. Per aquest motiu cal realitzar una plantació de
varis arbres a les zones mes despoblades.
Per tot això, i vista l’oferta amb registre d’entrada 4683 del 28 de desembre de 2016 de
l’empresa FERROVIAL SRVICIOS - CESPA on ens pressuposten el subministrament i la
plantació de vuit unitats d’arbres, cinc de la espècie Platanus hispànica, dos de la
espècie Tipuana i un de la espècie Jacaranda mimosifolia, els Serveis Tècnics
consideren necessari l’acceptació d’aquesta oferta per tal de suprimir les deficiències
detectats en aquest parc, deixant-lo en unes condicions tècniques òptimes.
El cost total de l’arranjament del parc ascendeix a un total de 1.469,00 euros, IVA inclòs.”
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 gener de 2017, que es transcriu
seguidament:
Núm. Expt. 40/2017
Assumpte : aprovació del contracte de subministrament i servei de plantació de 8 unitats
d’arbres al parc del Priorat 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 19 de gener de 2017, i
de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional emeto el següent:
INFORME

1. ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el subministrament i servei de plantació de 8

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

“Assumpte: SUBMINISTRA D’ARBRES PEL PARC INFANTIL DEL PRIORAT.
INFORME TÈCNIC
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PROPOSTA DACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI
DE PLANTACIÓ DE 8 UNITATS D’ARBRES AL PARC DEL PRIORAT DE BANYERES
DEL PENEDÈS. 40/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 19 gener de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament i servei de plantació
de 8 unitats d’arbres al parc del Priorat de Banyeres del Penedès a l’empresa Ferrovial
Servicios de Valls, per un preu total de 1.214,04 euros i 254,96 euros d’IVA.
Atès l’informe del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de gener de 2017, que es transcriu
seguidament:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Unanimitat/Assentiment

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

2.1 Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (endavant
TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat deferent d’una
obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació d’aquesta llei, els contractes
de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».
2.2 La legislació aplicable és la següent :
a) Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del
TRLCSP.
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c) La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
d)
El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments
obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat previstos al
TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que es podran
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient
per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 1.214,04 euros i 254,96
euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de
conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès
que és un contracte menor de serveis. No obstant, existeix delegació a favor de
la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de
data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de
juny de 2015.
2.5 Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera
que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte menor,
d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.
2.6 Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat
aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 19 de gener 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.
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2. FONAMENTS DE DRET

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

unitats d’arbres al parc del Priorat de Banyeres del Penedès.
1.2 Per Provisió de l’Alcaldia de data 19 de gener de 2017 es va incoar l’expedient
administratiu per al subministrament i servei de plantació de 8 unitats d’arbres al
parc del Priorat de Banyeres del Penedès, i sobre l’existència de consignació
pressupostària per a finançar la despesa que comporta la formalització del
contracte respectivament ; i així mateix, s’informi sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinari del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
1.3 El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 1.214,04 euros i 254,96 euros
d’IVA.

3

CONCLUSIONS
3.1 La contractació del subministrament i servei de plantació de 8 unitats d’arbres al
parc del Priorat de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment del
contracte menor per un import de 1.214,04 euros i 254,96 euros d’IVA.
3.2 El pressupost de l’exercici 2017 va ser aprovat inicialment per acord del Ple de
data 30 de desembre de 2016 i es troba en tràmit d’exposició pública fins al
proper 30 de gener. Es considera, per tant, (de conformitat amb l’article 169.9 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 21.1 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril) automàticament prorrogat el pressupost de l’exercici
anterior, amb els seus crèdits inicials. La pròrroga no afectarà als crèdits per
serveis o programes que hagin de concloure en l’exercici anterior o que estiguin
finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats.
3.3 En la partida pressupostària 1710 227.06 hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 1.214,04 euros i 254,96 euros per a
contractar el subministrament i servei de plantació de 8 unitats d’arbres al parc
del Priorat de Banyeres del Penedès, sent necessari, d’acord amb l’establert en
la disposició addicional segona de la llei de contractes del sector públic, que es
certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit
3.4 L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.297.530 euros, per
la qual cosa l’import de la contractació, que és de 1.214,04 euros i 254,96 euros
d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior
al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és
de l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta
competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de
data 22 de juny de 2015.
3.5 La contractació del subministrament i servei de plantació de 8 unitats d’arbres al
parc del Priorat de Banyeres del Penedès, es pot fer mitjançant el procediment

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

52/2017 G

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment
Sol·licitant: DNI: .......132B
Data Sol·licitud: 19/01/2017
Registre entrada: E/17/0197
Assumpte: Comunica que al tercer trimestre de 2016 es va fer
una mala lectura del comptador de l’aigua, per la
qual cosa, sol·licita que es revisi la lectura real i
s’emeti un nou rebut.
Vist l’informe de manteniment de data 19 de gener
de 2017 i amb registre E-17-0204, “la última lectura
feta el dia 10 de gener de 2017 és de 56m3
consumits i la lectura anterior facturada és de 0m3
consumits, sent el seu historial amb una mitjana
d’uns 27m3 consumits, segurament es va marcar
0m3 per error”.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Segon.-

Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut
del tercer trimestre de 2016 i amb número fix: 000078 i en
generi un de nou amb la següent lectura:
3er trimestre de 2016 de 467m3 a 495m3 = 28m3
Aprovar sol·licitar a Base que faci efectiva la devolució del
rebut abonat amb clau de cobrament:
43-020-800-2016-31-0000300 al següent número de compte:
ES72 0182 6653 1202 0150 0242 titularitat del sol·licitant.

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Favorable
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Expedient 52/2017. SOL·LICITA REVISIO DE LES LECTURES DEL COMPTADOR
DE L'AIGUA PER ERROR EN LA MATEIXA

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

del contracte menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la
factura a l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.
3.6 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 subministrament i servei de plantació de 8
unitats d’arbres al parc del Priorat de Banyeres del Penedès, a l’empresa Ferrovial
Servicios de Valls per un import de 1.214,04 euros i 254,96 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la
partida nº 1710 227.06 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Tercer.Quart.-

Notificar el present acord al sol·licitant i a BASE
Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

56/2017 G

Sol·licitant: DNI: ...189W
Data Sol·licitud: 12/01/2017
Registre entrada: E/17/0113
Assumpte: Sol·licita que es tingui en compte la seva condició
de família nombrosa, per que se li apliqui la tarifa
de “família nombrosa” en el rebuts de l’aigua.
Adjunta el carnet de família nombrosa vigent.
Vist la documentació aportada.

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.Segon.Tercer.-

Aprovar el sol·licitat.
Notificar el present acord a la sol·licitant.
Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Expedient 59/2017. Aprovació de factures per jgl 26-01-2017
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Ass
entiment

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Tipus de
votació:
Unanimitat/As
sentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expedient 56/2017. SOL·LICITA DESCOMPTES EN L'AIGUA PER SER FAMILIA
NOMBROSA

Nº Factura
FACT-2016-793
FACT-2017-1
FACT-2017-2
FACT-2017-3
FACT-2017-4
FACT-2017-5
FACT-2017-6
FACT-2017-7
FACT-2017-8
FACT-2017-9
FACT-2017-10
FACT-2017-11

Raó Social
Comat y Valco
Telefónica de España, S.A.U
Telefónica de España, S.A.U
Telefónica de España, S.A.U
Telefónica de España, S.A.U
Telefónica de España, S.A.U
Telefónica de España, S.A.U
Telefónica Moviles de España, S.A
Telefónica Moviles de España, S.A
Ann Connect 05, S.L
Informàtica Belmar, S.L
Ann Connect 05, S.L

FACT-2017-12

Ciurana Gasull, S.L

FACT-2017-13

Autocars Poch, S.A

FACT-2017-14
FACT-2017-15
FACT-2017-16
FACT-2017-17
FACT-2017-18

Mireia Barba Lloret
Consorci d'aigües de Tarragona
Consorci d'aigües de Tarragona
Hidro Tarraco, S.A
Ferreteria Jaume, S.A

FACT-2017-19

Hermes Comunicacions, S.A

FACT-2017-20

Siemens

FACT-2017-21

Siemens

FACT-2017-22
FACT-2017-23
FACT-2017-24

Roso Borrell Montserrat
Roso Borrell Montserrat
Roso Borrell Montserrat

FACT-2017-25

Orange Espagne, S.A.U

FACT-2017-26
FACT-2017-27
FACT-2017-28
FACT-2017-29
FACT-2017-30
FACT-2017-31

BQ Llumtraffic, S.L
BQ Llumtraffic, S.L
Lyreco España, S.A
Lyreco España, S.A
Lyreco España, S.A
Lyreco España, S.A

Import
Descripció
3.261,08 € Material per reparacions
42,35 € Fusió telèfons mòbils
42,35 € Fusió telèfons mòbils
140,76 € Telèfon desembre Centre Cívic
634,28 € Telèfons gener Ajuntament
42,35 € Fusió telèfons mòbils
730,44 € Telèfons gener Escola Publica
47,19 € Fusió telèfons mòbils
93,29 € Fusió desembre telèfons mòbils
241,82 € Tarifa plana i canal SIP mes novembre
3,96 € Cable xarxa per consultori mèdic
232,97 € Tarifa plana i canal SIP mes desembre
Benzina per vehicles municipals mes
290,48 €
desembre
Liquidació 01-12-2016 a 31-12-2016 línia
1.695,73 €
regular de Banyeres
831,34 € Assessorament tècnic mes desembre
2.824,91 € Subministrament aigua mes desembre
8.794,13 € Subministrament aigua mes desembre
147,85 € Material per reparacions
297,90 € Material de serveis
Subscripció diari el punt avui 01/01/2017
310,80 €
a 31/12/2017
Lloguer centraleta Centre Cívic mes
82,79 €
gener
Lloguer centraleta Centre Cívic mes
265,52 €
gener
18,00 € Material d'oficina per Centre Cívic
4,74 € Material d'oficina per Ajuntament
37,20 € Diaris i revistes llar d'avis mes desembre
Telèfons mòbils ajuntament de
19,36 €
01/12/2016 a 31/12/2016
191,81 € Manteniment semàfors Priorat
191,81 € Manteniment semàfors Priorat
81,01 € Material d'oficina per Ajuntament
151,13 € Material d'oficina per Ajuntament
6,09 € Material d'oficina per Ajuntament
194,69 € Material d'oficina per Ajuntament

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la
conformitat pels regidors de les àrees corresponents, s’aproven, per unanimitat, les
factures detallades seguidament:
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Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades pels
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2016 i a l’exercici 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE FACTURES

Canon Penedès, S.A

FACT-2017-34
FACT-2017-35
FACT-2017-36

Gestinet Internet Informatica, S.L
Vandellòs i Associats, S.L
Gestinet Internet Informatica, S.L

FACT-2017-38 Endesa Energia, S.A
FACT-2017-39

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-41

Brodats Romeu, S.L

FACT-2017-42

GROUP INNION LIGHTING S.L

FACT-2017-43

Gas Natural Servicios, SDG

FACT-2017-44
FACT-2017-45

Productos Pinturas Tarragona 2000
Manantial Sant Hilari

FACT-2017-46

Tif97 Publicitat, S.L.U

FACT-2017-47
FACT-2017-48
FACT-2017-49
FACT-2017-50
FACT-2017-51
FACT-2017-52
FACT-2017-53

Xavier Cortiada Guell
Xavier Cortiada Guell
Comercial Rediva, S.A
Ferros Pujado, S.L
Serralleria de la Parte, S.L
Montserrat Coll Casas
Metalundia, S.L

FACT-2017-54

Eco BP, S.A

FACT-2017-55

Eco BP, S.A

FACT-2017-56

Eco BP, S.A

FACT-2017-57

Eco BP, S.A

FACT-2017-58 Eco BP, S.A
FACT-2017-59

Pirotècnia Igual, S.A

FACT-2017-60

Endesa Energia, S.A

FACT-2017-61

Àngels Domingo Castelló

FACT-2017-62

Josep Anton Jane Raventós

FACT-2017-63
FACT-2017-64
FACT-2017-65
FACT-2017-66
FACT-2017-67

Josep Anton Jane Raventós
Josep Anton Jane Raventós
Josep Anton Jane Raventós
Josep Anton Jane Raventós
Josep Anton Jane Raventós

FACT-2017-68 Josep Anton Jane Raventós
FACT-2017-69
FACT-2017-70

Josep Anton Jane Raventós
Incatur, S.L

FACT-2017-71

Orange Espagne, S.A.U

FACT-2017-72
FACT-2017-73
FACT-2017-74
FACT-2017-75

Sugrañes Editors, S.A
Correos, S.A
Vecosa
Fleca Degustació l'Avinguda

FACT-2017-76

Telefónica de España, S.A.U

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

FACT-2017-33

22,76 € Material d'oficina per Ajuntament
Servei copies 28-11-2016 a 28-12-2016
34,49 €
copiadores Ajuntament
435,60 € Manteniment informàtic mes desembre
308,55 € Quota gestoria mes desembre
664,29 € Ordinador portàtil Acer
Electricitat 30-11-2016 a 31-12-2016
924,75 €
Camp Futbol 82034450435
Electricitat 11-10-2016 a 11-11-2016
-186,27 €
Bombeig JM Caparros 486923567
Bordat escut ajuntament vestuari
79,86 €
personal manteniment
5.445,00 € Instal·lació i muntatge llums de nadal
Consum gas natural 01-12-2016 a
1.452,54 €
31-12-2016 Escola Publica
126,44 € Material pintura per pintades vandalisme
112,09 € Aigua per Ajuntament
Panell metacrilat transparent i vinil
211,07 €
llaminat
786,50 € Sonorització i llums pessebre vivent
242,00 € Llums pessebre vivent
9,43 € Material per festa dels reis
11,54 € Material per festa dels reis
342,08 € Reparació porta basculant rocòdrom
192,39 € Distribució agenda mes gener
4.357,41 € Prestatgeries per biblioteca Centre Cívic
Servei recollida selectiva envasos mes
509,09 €
desembre
Servei deixalleria Comarcal mes
1.380,95 €
desembre
Servei recollida residus voluminosos mes
1.079,85 €
desembre
13.672,62
Servei recollida residus mes desembre
€
Servei recollida fracció vegetal mes
2.612,62 €
desembre
177,87 € Petards festa dels reis
Electricitat 31-10-2016 a 31-12-2016 Av
392,73 €
Marta Mata 486806905
Honoraris informes tècnics mes
521,05 €
desembre
Canviar boia wc per fuita aigua Av
62,01 €
Catalunya
1.210,58 € Reparació fuita aigua Av Catalunya
1.125,18 € Reparació fuita aigua Av Catalunya
242,54 € Anul·lar comesa Av Marquesa Grinyi
436,93 € Reparació fuita Av Marquesa Griny
568,28 € Reparació fuita Camí de la Garita Vella
Desplaçament per avis de fuita en C
58,08 €
Major
791,46 € Canviar vàlvula tub aigua general
97,90 € Material per obra camp de futbol
Telèfons mòbils ajuntament 01-12-2016 a
19,36 €
31-12-2016
111,32 € Sobres i coixinets segells per ajuntament
235,25 € Servei de correus mes desembre
435,60 € Material per obra camp de futbol
66,36 € Coca per cavalcada reis
Telèfon desembre ascensor ajuntament
35,43 €
977670533
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Lyreco España, S.A

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

FACT-2017-32

Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona

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

FACT-2017-10, FACT-2017-12, FACT-2017-14, FACT-2017-17, FACT-2017-18,
FACT-2017-19, FACT-2017-22, FACT-2017-23, FACT-2017-24, FACT-2017-28,
FACT-2017-29, FACT-2017-30, FACT-2017-31, FACT-2017-32, FACT-2017-33,
FACT-2017-34, FACT-2017-35, FACT-2017-36, FACT-2017-41, FACT-2017-44,
FACT-2017-45, FACT-2017-46, FACT-2017-49, FACT-2017-50, FACT-2017-51,
FACT-2017-52, FACT-2017-59, FACT-2017-61, FACT-2017-62, FACT-2017-63,
FACT-2017-64, FACT-2017-65, FACT-2017-66, FACT-2017-67, FACT-2017-68,
FACT-2017-69, FACT-2017-70, FACT-2017-72, FACT-2017-74, FACT-2017-75
Procedir a la comptabilització en la fase comptable corresponent a procedir i posteriorment al
pagament efectiu d’import 63.497,87 €

Expedient 60/2017. TANCAMENT PADRO AIGUA QUART TRIMESTRE DE 2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DEL PADRÓ D’AIGUA DEL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016 DE
TOT EL MUNICIPI.- “60/2017”
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró
d’aigua corresponent al QUART trimestre de l’exercici 2016, de totes les zones: 1. Poble,
2. Priorat 3. Casa Roja 4. Boscos 5. Sant Miquel/Saifores per un import de: Zona 1:
30.274,56€, Zona 2: 26.795,88€, Zona 3: 4.353,43€, Zona 4: 3.916,67€ i Zona 5:
8.554,09€.
Un import total de: 73.894,63€
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Padró de l’aigua corresponent al QUART trimestre de l’exercici
2016, de tot el nucli per un import total de 73.894,63€
Segon.- Exposar al públic el present expedient al tauler d’anuncis de la Corporació

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

FACT-2017-78

Telèfon desembre ascensor escola
publica 977167549
Anunci BOP taxa per prestació serveis
106,25 €
per exercici 2017
25,91 €
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Telefónica de España, S.A.U

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

FACT-2017-77

durant el termini de 15 dies per al seu examen i reclamacions que procedeixin.
Tercer.- Publicar el present acord al BOP de Tarragona.

Favorable
R/16/057

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Sol·licitant:
DNI núm. ....382-Q
Data de Sol·licitud: 6/10/2016
Registre entrada: E/16/3624
Assumpte: Es queixa novament de l’alarma del Museu Cañas ja
que es dispara fàcilment i és molt sorollosa.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER Informar que d’acord el coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament ja s’ha realitzat una revisió de la instal·lació
detectant que es tracta d’una instal·lació molt antiga amb un
funcionament deficient. Per aquest motiu, s’ha realitzat un estudi
real de les necessitats del Museu amb una empresa
especialitzada i a partir de la proposta tècnica presentada, es
realitzarà la substitució i actualització de la instal·lació actual
durant aquest 2017.
SEGON
Notificar aquest acord a la sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Expedient R/16/225 - Model d'instància-general
Desfavorable
R/16/225

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Sol·licitant:
DNI núm. ....953-V
Data de Sol·licitud: 27/09/2016
Registre entrada: Fa referència a l’entrada E/16/2804 de data
21/07/2016
Assumpte: Reclama solució al tancament del terreny del carrer

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Expedient R/16/057. Model d'instància-general
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Els expedients que consten a continuació no estaven inclosos en l'ordre del dia i
s'inclouen en l'acta, prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 de la
Legislació sobre Règim Local vigent a Catalunya 2008:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

214/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Sol·licitant:
DNI núm. ..... 612-J
Data de Sol·licitud: 10/10/2016
Registre entrada: E/16/3671
Assumpte: Sol·licita a l’Ajuntament que intervingui per solucionar
el problema ja que encara no tenen la instal·lació de
gas realitzada.
Atès que Atès l’art.21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Atès l’article 53.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER Donar per conclús l’expedient per la desaparició sobrevinguda de
l’objecte del procediment, ja que el coordinador de Serveis
Tècnics informa en data 24 de gener de 2017 que l’empresa Gas
Natural ja ha realitzat l’escomesa i que aquest habitatge ja
disposa del servei de gas i que així ho ha comunicat el propietari
de l’habitatge via telefònica.
SEGON
Notificar aquest acord al sol·licitant.
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Favorable
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Expedient 214/2016. Gestió de queixes i suggeriments

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Gessamí de la Urb. Casa Roja ja que els gossos hi
defequen.
Atès que la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2016 va acordar
“... informar a la sol·licitant que l’Ajuntament resta assabentat d’aquest
assumpte i procedirà a estudiar al cas...”.
Atesa la normativa municipal, concretament a l’apartat 3 de l’article 59 del
POUM, es diu el següent respecte al tancament de parcel·les sense edificar:
“Art.59 Separacions mínimes i tanques
3. Si els solars existents, lliures d’edificació, no es mantenen amb les
adequades condicions i poden suposar un perill per a les persones,
l’Ajuntament podrà obligar la propietat a tancar el solar”.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER
Desestimar allò sol·licitat, i informar que els Serveis Tècnics han
realitzat les inspeccions necessàries i el coordinador ha informat
en data 24 de gener de 2017 que un cop verificat que el terreny
es troba en unes condicions òptimes, es considera que la
parcel·la en qüestió no suposa un perill per a la seguretat i la
salubritat de les persones i per tant, no es creu necessari obligar
a la propietat al tancament del terreny.
SEGON
Notificar aquest acord a la sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

TERCER

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

Sol·licitant:
DNI núm. ..... 408-L
Data de Sol·licitud: 20/10/2016
Registre entrada: E/16/3823
Assumpte: Sol·licita reserva de zona per aparcar davant casa
seva (C. Penedès, 10) ja que té una discapacitat.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER
Realitzar reserva d’estacionament a l’adreça indicada, consistent
en la marcació viària mitjançant senyalització horitzontal d’espai
d’estacionament per a persones amb discapacitat, d’acord
informe del coordinador de Serveis Tècnics signat el 26 de gener
de 2017.
SEGON
Notificar aquest acord al sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.

Expedient 341/2016. Model d'instància-general
Favorable
341/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Sol·licitant:
DNI núm. ..... 905-C
Data de Sol·licitud: 28/10/2016
Registre entrada: E/16/3931
Assumpte: Sol·licita hort municipal.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER Informar que d’acord el coordinador de Serveis Tècnics,
actualment s’estan revisant la concessió d’horts municipals a
particulars per tal d’actualitzar l’inventari i reglar correctament la
cessió d’aquests de forma més ajustada i adient, ja que hi ha
molta demanda i no hi ha suficients horts. La seva sol·licitud
s'inclou a l'expedient en llista d'espera.
SEGON
Notificar aquest acord a la sol·licitant.

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

340/2016

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expedient 340/2016. Concessió de reserva d'aparcament per a persones amb
discapacitat

TERCER

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

Expedient 417/2016. Model d'instància-general

Expedient 27/2017. Contracte menor de serveis de suport i assessorament en

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

Sol·licitant:
DNI núm. ..... 997-G
Data de Sol·licitud: 30/11/2016
Registre entrada: E/16/4300
Assumpte: Sol·licita que es retiri la illa de contenidors que hi ha
al carrer Mestre Güell on els cotxes circulen per anar
al Camp de Futbol ja que envaeix el carrer i és
perillós per als vehicles que hi circulen. Sol·licita que
es col·loquin en la plataforma que hi ha de formigó.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER
Desestimar la sol·licitud d’acord informe del coordinador de
Serveis Tècnics, signat el 26 de gener de 2017 on es diu que
actualment l’Ajuntament està treballant en millorar la seguretat
de les voreres del municipi i l’accessibilitat a aquestes, suprimint
les barreres arquitectòniques que impedeixen l’accés i eviten el
risc de caigudes i danys als usuaris. L’Ajuntament és titular dels
camins i carrers municipals i per tant, té potestat per realitzar les
millores i actuacions a la via pública que cregui convenients.
L’ús públic de voreres i carrers ha de garantir la seguretat i
confort per tots els usuaris.
L’illa de contenidors situada al carrer Mestre Güell, es trobava en
unes condicions de seguretat i salubritat bastant deficients a
causa del vandalisme i de l’incivisme de les persones. A més,
estava situada damunt una llosa de formigó que impedia que les
persones poguessin fer ús dels contenidors des de la vorera. Per
aquest motiu s’havia d’envair la calçada.
Per tot això, des de Serveis Tècnics, s' informa per tal de millorar
les condicions de seguretat i salubritat d’aquella illa de
contenidors, traslladant la situació dels contenidors on estan
actualment perquè els usuaris poguessin accedir des de la
vorera i realitzant una tanca de fusta per tal de millorar la
salubritat d’aquests.
També s’ha fet una millora a la calçada, davant dels contenidors,
per tal de donar més amplitud i facilitar la circulació als vehicles.
SEGON
Notificar aquest acord al sol·licitant.
TERCER Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se
celebri.
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417/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Desfavorable

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

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

“InINFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
Expedient: 27/2017
Assumpte : contracte de serveis de suport i assessorament en matèria econòmica per
donar compliment a les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, de conformitat amb les Ordres HAP/2105/2012 i
HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017.
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 12 de gener de 2017, i
de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional, i en rectificació de l’informe emès en data 12 de gener de 2017, per
omissió de la persona adjudicatària, emeto el següent:
INFORME

1. ANTECEDENTS
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei de suport i assessorament en
matèria econòmica per donar compliment a les obligacions de subministrament
d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de conformitat

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017
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DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 12 DE GENER
DE 2017, D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE SUPORT I
ASSESSORAMENT EN MATÈRIA ECONÒMICA PEL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, D’ACORD AMB LES ORDRES HAP/2105/2012 I
HAP/2082/2014, DURANT L’EXERCICI 2017, AMB EL CONTRACTISTA FORNELL
CONSULTORS. EXP. 27/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 12 de gener de 2017 s’ha
acreditat la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el servei de suport i
assessorament en matèria econòmica pel compliment de les obligacions de
subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord
amb les Ordres HAP/2105/2012 i HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, tant per l’ens
Ajuntament de Banyeres del Penedès com pel seu organisme autònom Fundació Josep
Cañas, per un preu de:
- 4.600 euros i 966 euros d’IVA respecte l’Ajuntament i
- 1.252 euros i 262,92 euros d’IVA respecte l’organisme autònom Fundació Josep
Cañas.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2017 s’aprova el
contracte referit.
Atès que s’ha detectat que en l’acord de la Junta de Govern Local no hi figura la persona
adjudicatària del contracte, per error d’omissió.
Atès l’informe del secretari interventor tresorer de data 23 de gener de 2017, que es
transcriu seguidament:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D’ALCALDIA

1.5
1.6

2. FONAMENTS DE DRET
2.1 Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (endavant
TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat deferent d’una
obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació d’aquesta llei, els contractes
de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».
2.2 La legislació aplicable és la següent :
a) Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del
TRLCSP.
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c) La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
d)
El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments
obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat previstos al
TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que es podran
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient
per a la realització de la prestació.
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, que ascendeix a 5.852 euros i
1.228,92 euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar
l’expedient, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és
l’alcaldia. 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.
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1.4
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1.3

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1.2

amb les Ordres HAP/2105/2012 i HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, tant per
l’ens Ajuntament de Banyeres com pel seu organisme autònom Fundació Josep
Cañas.
Per provisió de l’Alcaldia de data 12 de gener 2017 s’ha incoat l’expedient
administratiu per dur a terme aquest contracte.
El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de
l’empresa Fornell Consultors, ascendeix a les següents quantitats:
4.600 euros i 966 euros d’IVA respecte l’Ajuntament i
1.252 euros i 262,92 euros d’IVA respecte l’organisme autònom Fundació
Josep Cañas.
Per provisió de l’Alcaldia de data 12 de gener de 2017 es sol·licita informe
d’intervenció sobre existència de crèdit, on s’acrediti que existeix crèdit adequat i
suficient per finançar la despesa que comporta el contracte; i, així mateix,
s’informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
a contractar.
Aquesta secretaria intervenció emet informe en data 12 de gener de 2017 i el
contracte s’adjudica per acord de la Junta de Govern Local de la mateixa data.
Havent-se detectat que en l’acord no figura el nom del contractista adjudicatari
del contracte, s’emet aquest informe rectificatiu a l’emès en data 12 de gener de
2017.

3
CONCLUSIONS
3.1. La contractació del servei de suport i assessorament en matèria econòmica per
donar compliment a les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, de conformitat amb les Ordres HAP/2105/2012 i
HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, es pot fer mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista Fornells Consultors, per un import de 5.852 euros i 1.228,92
euros d’IVA, amb el següent desglossament:
4.600 euros i 966 euros d’IVA respecte l’Ajuntament i
1.252 euros i 262,92 euros d’IVA respecte l’organisme autònom Fundació
Josep Cañas.
3.2. El pressupost de l’exercici 2017 va ser aprovat inicialment per acord del Ple de data
30 de desembre de 2016 i es troba en tràmit d’exposició pública fins al proper 30 de
gener. Es considera, per tant, (de conformitat amb l’article 169.9 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 21.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril)
automàticament prorrogat el pressupost de l’exercici anterior, amb els seus crèdits
inicials. La pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o programes que hagin de
concloure en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos

Número : 2017-0002 Data : 30/01/2017

La resolució de l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària
dins del termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat. La
notificació ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si és o
no definitiu en via administrativa i l’expressió dels recursos que procedeixin,
l’òrgan davant el qual s’han presentar i el termini per a interposar-los.
2.8 S’ha d’atendre a les prohibicions de contractar regulades a l’article 60 del
TRLCSP, entre d’altres, que la persona adjudicatària no incompleixi les seves
obligacions tributàries o de Seguretat Social.
2.9 La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de
capacitat i solvència exigides als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.
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b)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2.6 Segons l’article 23 del TRLCSP, els contractes menors no poden tenir una
durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga. Tampoc podran ser objecte,
d’acord amb l’article 89 del TRLCSP, de revisió de preus.
2.7 Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat
aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 12 de gener de 2017, el
procediment legal a seguir és el següent:
a)
L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret 1619/2012, de
30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la disposició
addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la normativa
sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206
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Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords :
PRIMER.- Rectificar els acords adoptats per Junta de Govern Local de data 12 de gener
de 2017, relatius a la contractació del servei de suport i assessorament en matèria
econòmica pel compliment de les obligacions de subministrament d’informació al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb les Ordres HAP/2105/2012 i
HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, que quedarien redactats de la següent forma:
“PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei de suport i assessorament en matèria
econòmica pel compliment de les obligacions de subministrament d’informació al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb les Ordres HAP/2105/2012 i
HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, tant respecte l’ens Ajuntament de Banyeres del
Penedès com l’organisme Autònom Fundació Josep Cañas, amb el contractista
FORNELL CONSULTORS, per un preu total de 5.852 euros i 1.228,92 euros d’IVA,
d’acord amb el següent desglossament:
4.600 euros i 966 euros d’IVA respecte l’Ajuntament i
1.252 euros i 262,92 euros d’IVA respecte l’organisme autònom Fundació Josep
Cañas
Aquestes quantitats es facturaran en quatre quotes trimestrals de 1.463 euros i 307,23
euros d’IVA cada una, en els mesos de febrer, maig, agost i novembre de 2017.
SEGON.- Autoritzar i disposar, des del punt de vista comptable, la despesa a càrrec de
la partida 9200 227.06 del pressupost prorrogat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri”.
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El Secretari-interventor-tresorer
José Félix Velasco Martínez”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

específics o afectats.
3.3. A la partida 9200 227.06 del pressupost prorrogat hi ha consignació suficient per a
autoritzar la despesa per import de fins a 5.852 euros i 1.228,92 euros d’IVA per a
contractar el servei de suport i assessorament en matèria econòmica per donar
compliment a les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, de conformitat amb les Ordres HAP/2105/2012 i
HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, respecte els ens Ajuntament de Banyeres i
Organisme Autònom Fundació Josep Cañas, sent necessari, d’acord amb l’establert en
la disposició addicional segona de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui
pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit.
3.4. L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.297.530 euros, per la
qual cosa l’import de la contractació, que és de 5.852 i 1.228,92 euros d’IVA, d’acord
amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior al 10% d’aquells
recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és de l’alcaldia, sens perjudici
de la delegació de l’exercici d’aquesta competència conferida a la Junta de Govern
Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va
donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.
3.5.La contractació del servei de suport i assessorament en matèria econòmica per
donar compliment a les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, de conformitat amb les Ordres HAP/2105/2012 i
HAP/2082/2014, durant l’exercici 2017, es pot fer mitjançant el procediment del contracte
menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha
de tramitar el pagament.
3.6. L’acord que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes esmentats en
els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona adjudicatària en el termini
de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de Govern Local.

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

Expedient 70/2017. Donació econòmica Esteve Química, S.A per adquisició
desfibril·ladors, armaris i telèfons emergències
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient 71/2017. Donació econòmica Obra "la Caixa" per adquisició
ordinadors per Biblioteca Municipal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
D’ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DONACIÓ ECONÒMICA REALITZADA PER
OBRA SOCIAL “LA CAIXA” PER ADQUISICIÓ D’ORDINADORS PER LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.- Exp. 71/2017
Vist la donació econòmica d’import 2.500,00€, efectuada per acció Social Obra Social “La
Caixa”, per destinar l’adquisició d’ordinadors per la biblioteca municipal.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acceptar la donació econòmica d’import de 2.500,00€ realitzada per l’Obra
Social “La Caixa”, per destinar a l’adquisició d’ordinadors per la biblioteca Municipal.
SEGON.- Procedir a la comptabilització d’aquesta donació econòmica
TERCER.- Encomanar a la regidora de Cultura Sra. Ida Berdusan a la execució del
present acord.
QUART.- Notificar aquest acord a Obra Social “La Caixa”.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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D’ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DONACIÓ ECONÒMICA REALITZADA PER
ESTEVE QUÍMICA, SA PER ADQUISICIÓ DESFIBRIL·LADORS, ARMARIS I
TELÈFONS EMERGÈNCIES.- Exp. 70/2017
Vist l’escrit presentat per Esteve Química, SA, en data 23 de gener de 2017, amb
Registre d’Entrada d’aquest Ajuntament número 248, amb l’entrega del xec nominatiu a
favor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per un import de 17.000,00€ per destinar
a l’adquisició de:
-Desfibril·ladors (DEA)
- Armaris per ubicar als desfibril·ladors
-Telèfons d’emergències
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acceptar la donació econòmica mitjançant xec nominatiu d’import de
17.000,00€ realitzada per l’empresa Esteve Química, S.A, per destinar a l’adquisició de
desfibril·ladors, armaris i telèfons d’emergències.
SEGON.- Procedir a la comptabilització d’aquesta donació econòmica
TERCER.- Encomanar al Sr. Alcalde a la execució del present acord.
QUART.- Notificar aquest acord a Esteve Química, SA.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PROPOSTA D’ALCALDIA

B) ACTIVITAT DE CONTROL

DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA

09/01/2017

2017-0002

12/01/2017

2017-0003

13/01/2017

2017-0004

13/01/2017

2017-0005

17/01/2017

Convocatòria Junta de Govern Local ordinària de data
12 de gener de 2017
Aprovació de factures
Aprovació sol·licitud de pròrroga de l'autorització de l'ús
de les instal·lacions municipals del camp de futbol de
Banyeres del Penedès a l'entitat esportiva Club Futbol
Llorenç
Aprovació de la pròrroga del Pressupost
Convocatòria sessió ordinària, modificada en data, del
Ple del dia 20 de gener de 2017

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

JGL/2017/1
461/2016
7/2017
24/2017

PLN/2017/1
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Assumpte

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Número de
data
Decret

