
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/11 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 de març de 2017 

Durada Des de les 18:15 fins a les 20:05 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

S'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 23 de març de 2017.

 

Expedient 161/2016. SOL·LICITA BONIFICACIO EN ELS REBUTS D'AIGUA I 
BROSSA PER INGRESSOS MINIMS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  L’ARXIU  I  DECLARAR  LA  CADUCITAT  DE  L’EXPEDIENT  DE 

BONIFICACIO EN LES TAXES D’AIGUA I BROSSA PER INGRESSOS MINIMS PER 

MANCA DE DOCUMENTACIO.- EXP. 161/2016

 

Vist la sol·licitud presentada per la Sr. amb DNI: ....875N, de data 18 d’abril de 2016 i amb 
registre d’entrada número E-16-1355, en la qual sol·licita poder continuar gaudint la de la 
bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació socioeconòmica. 
 

Vist  que  en  data  19  d’octubre  de  2016  la  sol·licitant  va  rebre  una notificació  on  es 
requeria la documentació justificativa de la seva situació socioeconòmica actual, i a dia 
d’avui  no hi  ha resposta.  Advertint  en la mateixa que si  en el  termini  de 10 dies no 
aportava la documentació requerida es procediria a l’arxiu de l’expedient i que si en el 
termini de 3 mesos tampoc duia la documentació es procediria a declarar la caducitat de 
l’expedient i al seu arxivament. 

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.

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.”

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.”

Vist l’article 95. “Requisits i efectes.
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.”

Per tot això, 

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

PRIMER.- Aprovar l’arxiu de l’expedient de bonificació en les taxes d’aigua i  brossa i 
declarar-ne la caducitat, per falta de documentació necessària per poder ser valorada 
pels Serveis Socials del Consell Comarcal. 

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant. 

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

 

Expedient 416/2017. TANCAMENT PADRO BROSSA PRIMER SEMESTRE DE 
2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE PADRÓ DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE DE L’EXERCICI 2017.- 416/2017 G

Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró de 
recollida d’escombraries corresponent al PRIMER semestre de l’exercici 2017, amb un 
import de 121.350,80 euros

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

PRIMER.-  Aprovar  el  Padró  de  recollida  d’escombraries  corresponent  al  PRIMER 
semestre de l’exercici 2017 amb un import de 121.350,80 euros

SEGON.- Exposar al públic el present expedient al tauler d’anuncis de la Corporació 
durant el termini de 15 dies per al seu examen i reclamacions que procedeixin.

TERCER.- Publicar el present acord al BOP de Tarragona.

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

 

Expedient 86/2017. Gestió de queixes i suggeriments. Instal·lació senyalització 
vertical "prohibit aparcar" carrer Albert Santó.

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

APROVAR LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI: ...262-R DE SOLUCIONAR LA 
PROBLEMÀTICA AMB ELS VEHICLES QUE ESTACIONEN SOBRE LA VORERA AL 
CARRER ALBERT SANTÓ.- EXP. 86/2017
 
Vista la sol·licitud realitzada per la sol·licitant amb D.N.I. número ...262-R de data 22 de 
desembre de 2016 (RE 4622) sol·licitant una solució a la problemàtica amb els vehicles 
que estacionen sobre la vorera.

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 22 de 
març de 2017 on es diu:
“...  S’informa  que  un  cop  verificada  aquesta  situació  per  part  dels  Serveis  Tècnics  
municipals, no es considera que la paret s’estigui fent malbé pel contacte de les rodes  
dels vehicles, però a la vegada es considera que aquests vehicles es troben estacionats  
damunt de la vorera que es troba situada al nivell de l’asfalt i que per tal d’evitar aquesta  
situació i tenint en compte la poca amplada del carrer s’instal·larà senyalització vertical  
de prohibit estacionar en aquest tram del carrer”.

Atès  que  l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya  en  el  Capítol  VI,  article  84  regula  les 
competències pròpies locals.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Per tot això,

Es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Aprovar allò sol·licitat, instal·lant senyalització vertical de prohibit estacionar en 
el tram del carrer Albert Santó afectat.

SEGON.-  Notificar el present acord a la interessada.

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

 

Expedient 94/2017. Model d'instància-general. Col·locar senyalització vertical 
prohibició gossos parc Priorat.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ALCALDIA  D'APROVAR  LA  SOL·LICITUD  DE  LA  SRA.  AMB 
DNI: ...305-X DE COL·LOCAR CARTELLS DE PROHIBICIÓ GOSSOS AL PARC DEL 
PRIORAT.- EXP. 94/2017

Vista la sol·licitud realitzada per la sol·licitant amb D.N.I. número ...305-X de data 24 de 
gener de 2017 (RE 261) sol·licitant col·locar cartells de prohibició gossos al parc que hi  
ha darrere de Marquesa de Griny al Priorat de Banyeres.

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 22 de 

 



 

març de 2017 on es diu:
“...  S’informa  que  un  cop  verificada  aquesta  situació  per  part  dels  Serveis  Tècnics  
municipals,  es considera necessari  realitzar  la instal·lació de senyalització  vertical  de  
prohibició gossos en aquesta zona per tal d’evitar problemes de salubritat i la correcta  
convivència entre els veïns de la zona”.

Atès  que  l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya  en  el  Capítol  VI,  article  84  regula  les 
competències pròpies locals.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Per tot això,

Es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Aprovar allò sol·licitat, col·locant senyalització vertical de prohibició gossos en 
el parc del Priorat, zona verda municipal.

SEGON.-  Notificar el present acord a la interessada.

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

 

Expedient 247/2017. Concessió de reserva d'aparcament per a persones amb 
discapacitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA D'APROVAR LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB DNI: ...686-S 
DE  RESERVA  D’ESPAI  D’ESTACIONAMENT  PER  A  PERSONES  AMB 
DISCAPACITAT.- EXP. 247/2017
 
Vista la sol·licitud realitzada pel sol·licitant amb D.N.I.  número ...686-S de data 16 de 
febrer de 2017 (RE 598) sol·licitant reserva d’espai per a persones amb discapacitat, per  
estacionar el vehicle amb matrícula 4948 CKJ.

Atès  que la  resolució  per  la  qual  es  qualifica  el  grau  de discapacitat  de data  10  de 
novembre  de  2016  es  resol  que  sí  supera  el  barem  que  determina  l’existència  de 
dificultats de mobilitat. 

Atès que la resolució té caràcter provisional fins a 10/2022.

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 20 de 
març de 2017 on es diu:
“... S’informa que un cop presentada tota la documentació requerida i acreditativa de ser  
una persona amb discapacitat, i un cop verificat pels Serveis Tècnics la ubicació de la  
reserva d’espai, la brigada municipal realitzarà una reserva d’estacionament a la direcció  
indicada  consistent  en  la  marcació  viària  amb  senyalització  horitzontal  d’espai  
d’estacionament per a persona amb discapacitat”.

 



 

Atès  que  l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya  en  el  Capítol  Vl,  article  84  regula  les 
competències pròpies locals.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Per tot això,

Es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Estimar la sol·licitud de reserva d’espai d’estacionament per a persones amb 
discapacitat, al Camí de l’Arboç, 9.

SEGON.-   Requerir al  sol·licitant que al  ser la resolució de caràcter provisional  ha de 
comunicar  a  l’Ajuntament  qualsevol  canvi  que  hagi  en  el  barem  que  determina 
l’existència de dificultats de mobilitat.

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat.

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

 

Expedient 317/2017. Contracte Menor de Subministrament de cronometratge, 
dorsals i plataforma inscripció amb diploma de cursa "La Banyerenca Run"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
CRONOMETRATGE AMB XIP EN 1 PUNT DE CONTROL A META, DORSALS-XIP I 
PLATAFORMA D’INSCRIPCIÓ  AMB  DIPLOMA AMB  MOTIU  DE  LA CURSA «     LA 
BANYERENCA RUN     » PER CAMINS DEL TERME DE BANYERES DEL PENEDÈS. 
   317/2017
 
Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de data  23 de  març  de 2017 es  va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de cronometratge amb 
xip en 1 punt de control a meta, dorsals-xip  i plataforma d’inscripció amb diploma amb 
motiu  de  la  Cursa  “La  Banyerenca  Run”  pel  21  de  maig  per  camins  del  terme  de 
Banyeres del Penedès a l’empresa Chip Running S.L de Barcelona,  per un preu total de 
 706 euros i 148,26 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de Espai Lleure Divertalia S.L, relativa a no estar incurs en  
prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.

Atès la memòria del Sr. Joan Roig Soria, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès de data 15 de març  de  2017, que es transcriu seguidament:
 
“ MEMÒRIA DE L’ÀREA D’ESPORTS SOBRE LA CURSA “LA BANYERENCA RUN”
Des  de  l'Àrea  d’Esports  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  es  vol  potenciar 
l’esport al municipi. A Banyeres del Penedès, des de fa anys, la pràctica de l’esport es  
basa principalment en el futbol. 
Des de l’Ajuntament volem fomentar altres pràctiques esportives, al municipi ens trobem 

 



 

amb un important número de persones que dediquen el seu temps lliure a córrer pels 
nostres camins, i és per aquest motiu que, amb l’ajuda de persones vinculades a aquest 
esport, volem organitzar una cursa atlètica per camins de terra pel terme municipal de 
Banyeres del Penedès i alguns petits trams per altres poblacions de la comarca (L’Arboç i 
Santa Oliva). 
"La Banyerenca run", nom que hem donat a la cursa, tindrà lloc el diumenge 21 de maig, 
el circuit serà circular, d'uns 11km aproximadament i tindrà una participació màxima de 
200 corredors. 
Es preveu que tingui continuïtat cada any i amb el temps poder oferir el mateix dia: cursa  
curta, mitja marató i caminada. 
Els objectius que pretenem aconseguir són:

 Fomentar l’esport. 
 Aproximar altres pràctiques esportives al municipi. 
 Donar a conèixer el municipi i els seus voltants. 
 Millorar l'oferta esportiva de Banyeres del Penedès. 
 Promocionar l’oci saludable. 

El Sr. Joan Roig, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, considera 
que l’activitat realitzada és d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social,  
així  com la  participació  ciutadana  i  omple  de  contingut  el  concepte  de  promoció  de 
l’esport.
Atès que la cursa serà cronometrada amb xip es preveu la contractació del servei de 
cronometratge i dorsal xip, per tal motiu les inscripcions s’hauran de fer a través d’una 
plataforma d’inscripció. 
Atès l’oferta presentada per Chip Running S.L. amb registre d’entrada 601 del  17 de 
febrer de 2017 per servei de cronometratge amb xip, dorsal-xip i plataforma d’inscripció 
pel dia 21 de maig, per un import de 706 euros més IVA.
Per tot això, 
Proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’esmentada 
contractació.”
 
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 23 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“Informe  Secretaria  Intervenció
Expedient  núm.:  317/2017
Assumpte: servei de cronometratge amb xip en 1 punt de control a meta, dorsals-xip  i 
plataforma d’inscripció amb diploma amb motiu de la Cursa “La Banyerenca Run” pel 21 
de  maig  per  camins  del  terme  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 23 de març de 2017, i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent:

 INFORME
1. ANTECEDENTS 

1.1  Aquest Ajuntament vol contractar el servei de cronometratge amb xip en 1 punt 
de control a meta, dorsals-xip  i plataforma d’inscripció amb diploma amb motiu 
de  la  Cursa  “La  Banyerenca  Run”  pel  21  de  maig  per  camins  del  terme  de 
Banyeres del Penedès.

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 23 de març de 2017 es va incoar l’expedient 

 



 

administratiu per a servei de cronometratge amb xip en 1 punt de control a meta, 
dorsals-xip  i  plataforma d’inscripció  amb diploma amb motiu  de la Cursa “La 
Banyerenca Run” pel 21 de maig per camins del terme de Banyeres del Penedès, 
i  es  sol·licita  informe  d’intervenció  sobre  l’existència  de  consignació 
pressupostària  per  a  finançar  la  despesa  que  comporta  la  formalització  del 
contracte respectivament; i així mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa 
la contractació en relació amb els  recursos ordinari  del  pressupost  vigent,  als 
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.

1.3  El  preu  del  contracte,  d’acord  amb  l’oferta  que  hi  consta  a  l’expedient  de 
l’empresa Chip Running S.L, ascendeix a la quantitat de 706 euros i 148,26 euros 
d’IVA.

 
2. FONAMENTS DE DRET 

2.1  Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (endavant 
TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat deferent d’una 
obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació d’aquesta llei, els contractes 
de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».

2.2  La legislació aplicable és la següent :
a)     Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del 

TRLCSP.
b)     L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c)     La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.

d)     El Decret-llei  3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.

2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments 
obert,  restringit,  negociat  amb  publicitat  o  negociat  sense  publicitat  previstos  al  
TRLCSP i  a la Directiva 2014/24/UE, llevat  els  contractes menors que es podran 
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient 
per a la realització de la prestació. 
2.4  Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 706 euros i 148,26 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  23  de  març  de  2017,  el 
procediment legal a seguir és el següent.
 a)     L’òrgan competent  ha d’aprovar  la despesa i  sol·licitar  la incorporació a 

l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 

 



 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En la  factura s’ha d’incloure,  a  més de les  dades i  requisits  establerts  en  el  

Reglament pel  qual  es regulen les obligacions de facturació aprovat  per Reial  decret 
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la 
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica:

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 

secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és  l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:

Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

 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 cronometratge amb xip en 1 punt de control a meta,  
dorsals-xip  i  plataforma d’inscripció  amb diploma amb motiu  de la  Cursa “La 
Banyerenca Run” pel 21 de maig per camins del terme de Banyeres del Penedès 
es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un import de 706 
euros i 148,26 euros d’IVA.

 3.2   En la  partida  pressupostària  3410  22609  hi  ha  consignació  suficient  per  a 
autoritzar la despesa per import de fins a 854,26 euros per a contractar el servei  
de cronometratge amb xip en 1 punt de control a meta, dorsals-xip  i plataforma 
d’inscripció amb diploma amb motiu de la Cursa “La Banyerenca Run” pel 21 de 
maig per camins del terme de Banyeres del Penedès, i és necessari, d’acord amb 
l’establert en la disposició addicional segona de la llei de contractes del sector 
públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit.

3.3  L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86   euros, 
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 706 euros i 148,26 euros 
d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior 
al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és de 
l’alcaldia,  no  obstant, sens  perjudici  de  la  delegació  de  l’exercici  d’aquesta 
competència a la  Junta de Govern  Local,  d’acord amb el  decret  de l’Alcaldia 
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de 
data 22 de juny de 2015.

3.4  La contractació del servei de cronometratge amb xip en 1 punt de control a meta, 
dorsals-xip  i  plataforma d’inscripció  amb diploma amb motiu  de la  Cursa “La 
Banyerenca Run” pel 21 de maig per camins del terme de Banyeres del Penedès, 
es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor. Una vegada realitzada 
la  prestació,  s’ha  d’incorporar  la  factura  a  l’expedient  i  s’ha  de  tramitar  el 
pagament.

 



 

3.5  La  resolució  que  aprovi  la  contractació  ha  de  tenir  en  compte  les  aspectes 
esmentats  en els  fonaments  d’aquest  informe i  s’ha de notificar  a  la persona 
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de 
Govern Local.”

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

PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Chip Running S.L  
de  Barcelona,  per  un  preu  total  de  706  euros  i  148,26  euros  d’IVA,  pel  servei  de 
cronometratge amb xip en 1 punt de control a meta, dorsals-xip  i plataforma d’inscripció 
amb diploma amb motiu de la Cursa “La Banyerenca Run” pel 21 de maig per camins del 
terme de Banyeres del Penedès.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
3410 22609 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 318/2017. Contracte menor de serveis Assegurança d'accidents 
participants cursa "La Banyerenca Run"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ALCALDIA  DE  L’ACORD  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
D’UNA  ASSEGURANÇA  D’ACCIDENTS  PELS  PARTICIPANTS  CURSA  «     LA 
BANYERENCA RUN     » PER CAMINS DEL TERME      MUNICIPAL DE BANYERES DEL 
PENEDÈS.      318/2017
 
Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de data  27 de  març  de 2017 es  va 
acreditar  la  necessitat  d’aquest  organisme de contractar  el  servei  d’una assegurança 
d’accidents pels participants cursa “La Banyerenca Run” per camins de Banyeres, l’Arboç 
i Santa Oliva del terme municipal de Banyeres del Penedès pel dia 21 de maig de 2017, a 
l’empresa Ferrer&Ojeda de Barcelona,  per un preu total prima 300 euros.

Atès a la declaració jurada de Ferrer&Ojeda Asociados S.L, relativa a no estar incurs en 
prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.

Atès la memòria del Sr. Joan Roig Soria, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès de data 15 de març  de  2017, que es transcriu seguidament:
 
“ MEMÒRIA DE L’ÀREA D’ESPORTS SOBRE LA CURSA “LA BANYERENCA RUN”
Des  de  l'Àrea  d’Esports  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  es  vol  potenciar 
l’esport al municipi. A Banyeres del Penedès, des de fa anys, la pràctica de l’esport es  
basa principalment en el futbol. 
Des de l’Ajuntament volem fomentar altres pràctiques esportives, al municipi ens trobem 
amb un important número de persones que dediquen el seu temps lliure a córrer pels 
nostres camins, i és per aquest motiu que, amb l’ajuda de persones vinculades a aquest 
esport, volem organitzar una cursa atlètica per camins de terra pel terme municipal de 
Banyeres del Penedès i alguns petits trams per altres poblacions de la comarca (L’Arboç i 

 



 

Santa Oliva). 
"La Banyerenca run", nom que hem donat a la cursa, tindrà lloc el diumenge 21 de maig, 
el circuit serà circular, d'uns 11km aproximadament i tindrà una participació màxima de 
200 corredors. 
Es preveu que tingui continuïtat cada any i amb el temps poder oferir el mateix dia: cursa  
curta, mitja marató i caminada. 
Els objectius que pretenem aconseguir són:

 Fomentar l’esport. 
 Aproximar altres pràctiques esportives al municipi. 
 Donar a conèixer el municipi i els seus voltants. 
 Millorar l'oferta esportiva de Banyeres del Penedès. 
 Promocionar l’oci saludable. 

Per tal que la cursa es realitzi en òptimes condicions per als participants es preveuen una 
sèrie de mesures:

 -Notificar l’esdeveniment als pobles per on passen petits trams del recorregut i a 
la policia local de L’Arboç.
 -Donar compte de la cursa als Mossos d’Esquadra per a la seva informació
 -Comptar amb la participació de voluntaris els quals s’encarregaran de les zones 
d’avituallament, de tenir el recorregut ben senyalitzat i de tallar els carrers durant 
el temps que sigui necessari
 -Assistència de servei d’ambulància – Creu Roja - per a qualsevol necessitat que 
hi pugui sorgir
 -Contractació  d’una  assegurança  d’accidents  que  cobrirà  als 
participants/corredors

El Sr. Joan Roig, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, considera 
que l’activitat realitzada és d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social,  
així  com la  participació  ciutadana  i  omple  de  contingut  el  concepte  de  promoció  de 
l’esport.
Atès l’oferta presentada per Ferrer i Ojeda amb registre d’entrada 782 de l’1 de març de 
2017  per  a  una  assegurança  d’accidents  pel  dia  21  de  maig  que  cobrirà  als  200 
participants de la cursa, per un import de 300 euros.
Per tot això, 
Proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’esmentada 
contractació.”

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:

“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 318/2017
Assumpte: servei d’una assegurança d’accidents pels participants cursa “La Banyerenca 
Run” per camins de Banyeres, l’Arboç i Santa Oliva del terme municipal de Banyeres del 
Penedès pel dia 21 de maig de 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 27 de març de 2017, i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent:

 INFORME

 



 

1. ANTECEDENTS 

1.1  Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’una assegurança d’accidents pels 
participants cursa “La Banyerenca Run” per camins de Banyeres, l’Arboç i Santa 
Oliva del terme municipal de Banyeres del Penedès pel dia 21 de maig de 2017.

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 27 de març de 2017 es va incoar l’expedient 
administratiu per a servei d’una assegurança d’accidents pels participants cursa 
“La Banyerenca Run” per camins de Banyeres, l’Arboç i Santa Oliva del terme 
municipal de Banyeres del Penedès pel dia 21 de maig de 2017, i es sol·licita 
informe  d’intervenció  sobre  l’existència  de  consignació  pressupostària  per  a 
finançar la despesa que comporta la formalització del contracte respectivament; i  
així mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació 
amb els recursos ordinari del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan 
competent per a contractar.

1.3  El  preu  del  contracte,  d’acord  amb  l’oferta  que  hi  consta  a  l’expedient  de 
l’empresa Ferrer&Ojeda Asociados S.L, ascendeix a la quantitat de prima total 
300 euros.

2. FONAMENTS DE DRET 

2.1  Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (endavant 
TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat deferent d’una 
obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació d’aquesta llei, els contractes 
de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».

2.2  La legislació aplicable és la següent :
a)     Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del 

TRLCSP.
b)     L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c)     La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.

d)     El Decret-llei  3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.

2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments 
obert,  restringit,  negociat  amb  publicitat  o  negociat  sense  publicitat  previstos  al  
TRLCSP i  a la Directiva 2014/24/UE, llevat  els  contractes menors que es podran 
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient 
per a la realització de la prestació. 
2.4  Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a prima total 300 euros, 

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  27  de  març  de  2017,  el 

 



 

procediment legal a seguir és el següent.
a)     L’òrgan  competent  ha  d’aprovar  la  despesa i  sol·licitar  la  incorporació  a 

l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En la  factura s’ha d’incloure,  a  més de les  dades i  requisits  establerts  en  el  
Reglament pel  qual  es regulen les obligacions de facturació aprovat  per Reial  decret 
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la 
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica:

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 

secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és  l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:

Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

 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 d’una assegurança d’accidents pels participants cursa 

“La Banyerenca Run” per camins de Banyeres, l’Arboç i Santa Oliva del terme 
municipal  de  Banyeres  del  Penedès  pel  dia  21  de  maig  de  2017  es  pot  fer 
mitjançant el procediment del contracte menor per un import de prima total 300 
euros.

3.2   En  la  partida  pressupostària  3410  22609  hi  ha  consignació  suficient  per  a 
autoritzar la despesa per import de fins a prima total 300 euros per a contractar el 
servei  d’una  assegurança  d’accidents  pels  participants  cursa  “La  Banyerenca 
Run”  per  camins  de  Banyeres,  l’Arboç  i  Santa  Oliva  del  terme  municipal  de 
Banyeres del Penedès pel dia 21 de maig de 2017, i és necessari, d’acord amb 
l’establert en la disposició addicional segona de la llei de contractes del sector 
públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit.

3.3  L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86   euros, 
per la qual  cosa l’import  de la contractació,  que és de prima total  300 euros, 
d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior al 10% 
d’aquells  recursos.  Per  tot  això,  la  competència  per  a  la  contractació  és  de 
l’alcaldia,  no  obstant, sens  perjudici  de  la  delegació  de  l’exercici  d’aquesta 
competència a la  Junta de Govern  Local,  d’acord amb el  decret  de l’Alcaldia 
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de 
data 22 de juny de 2015.

3.4  La contractació del servei d’una assegurança d’accidents pels participants cursa 
“La Banyerenca Run” per camins de Banyeres, l’Arboç i Santa Oliva del terme 

 



 

municipal  de  Banyeres  del  Penedès  pel  dia  21  de  maig  de  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.

3.5  La  resolució  que  aprovi  la  contractació  ha  de  tenir  en  compte  les  aspectes 
esmentats  en els  fonaments  d’aquest  informe i  s’ha de notificar  a  la persona 
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de 
Govern Local.”

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

PRIMER.-  Dur  a  terme la  contractació  del  servei  a  favor  de  l’empresa Ferrer&Ojeda 
Asociados S.L de Barcelona, per un preu de prima total de 300 euros pel servei d’una 
assegurança d’accidents pels  participants cursa “La Banyerenca Run”  per  camins  de 
Banyeres, l’Arboç i Santa Oliva del terme municipal de Banyeres del Penedès pel dia 21 
de maig de 2017.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
3410 22609 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 319/2017. Contracte Menor de Subministrament de samarretes cursa 
"Banyerenca run"

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ALCALDIA  DE  L’ACORD  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT  DE  220  SAMARRETES  DE  L’ESDEVENIMENT  CURSA 
«     BANYERENCA RUN     » EL 21 DE MAIG PER CAMINS DEL TERME DE BANYERES 
DEL PENEDÈS. 319/2017
 
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  23 de març 2017 es va acreditar 
la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de 220 samarretes 
tècniques commemoratives  de l’esdeveniment  cursa “Banyerenca Run” el 21 de maig 
pels camins del terme de Banyeres del Penedès, a l’empresa Discrepo S.L de Igualada,  
 per un preu total de 1.320 euros  i 277,20 euros d’IVA.

Atès la memòria del Sr. Joan Roig Soria, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès de data 15 de març de 2017, que es transcriu seguidament:

“ MEMÒRIA DE L’ÀREA D’ESPORTS SOBRE LA CURSA “LA BANYERENCA RUN”
Des  de  l'Àrea  d’Esports  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  es  vol  potenciar 
l’esport al municipi. A Banyeres del Penedès, des de fa anys, la pràctica de l’esport es  
basa principalment en el futbol. 
Des de l’Ajuntament volem fomentar altres pràctiques esportives, al municipi ens trobem 
amb un important número de persones que dediquen el seu temps lliure a córrer pels 
nostres camins, i és per aquest motiu que, amb l’ajuda de persones vinculades a aquest 
esport, volem organitzar una cursa atlètica per camins de terra pel terme municipal de 
Banyeres del Penedès i alguns petits trams per altres poblacions de la comarca (L’Arboç i 

 



 

Santa Oliva). 
"La Banyerenca run", nom que hem donat a la cursa, tindrà lloc el diumenge 21 de maig, 
el circuit serà circular, d'uns 11km aproximadament i tindrà una participació màxima de 
200 corredors. 
Es preveu que tingui continuïtat cada any i amb el temps poder oferir el mateix dia: cursa  
curta, mitja marató i caminada. 
Els objectius que pretenem aconseguir són:

 Fomentar l’esport. 
  Aproximar altres pràctiques esportives al municipi. 
  Donar a conèixer el municipi i els seus voltants. 
  Millorar l'oferta esportiva de Banyeres del Penedès. 
 Promocionar l’oci saludable. 

El Sr. Joan Roig, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, considera 
que l’activitat realitzada és d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social,  
així  com la  participació  ciutadana  i  omple  de  contingut  el  concepte  de  promoció  de 
l’esport.
Atès que aquest dia es lliurarà la “bossa del corredor”, una bossa que s’entregarà a cada 
participant i que contindrà la samarreta tècnica així com material informatiu del nostre 
municipi. 
Atès l’oferta presentada per Discrepo S.L. amb registre d’entrada 602 del 17 de febrer de 
2017 per a 220 samarretes tècniques commemoratives de l’esdeveniment, per un import 
de 1.320 euros més IVA.
Per tot això, 
Proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’esmentada 
contractació.”

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 23 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:

“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 319/2017
Assumpte: subministrament de 220 samarretes tècniques commemoratives  de 
l’esdeveniment cursa “Banyerenca Run” el 21 de maig pels camins del terme 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 23 de març de 2017 i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent :

 INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

1.1   Aquest  Ajuntament  vol  contractar  el  subministrament  de  220  samarretes 
tècniques commemoratives  de l’esdeveniment  cursa “Banyerenca Run” el 
21 de maig pels camins del terme de Banyeres del Penedès.

1.2   Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  23  de  març  de  2017  es  va  incoar 
l’expedient  administratiu  per  a  la  contractació  de subministrament  de 220 
samarretes  tècniques  commemoratives  de  l’esdeveniment  cursa 
“Banyerenca Run” el  21 de maig pels  camins del  terme de Banyeres  del 
Penedès  i es va demanar l’informe procedent sobre el procediment legal per 

 



 

a la licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar 
la despesa que comporta la formalització de contracte respectivament ; i els 
així  mateix,  s’informi  sobre  el  percentatge  que suposa la  contractació  en 
relació  amb  els  recursos  ordinaris  del  pressupost  vigent,  als  efectes  de 
determinar l’òrgan competent per a contractar.

1.3   El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de 
l’empresa Discrepo S.L de Igualada, ascendeix a la quantitat de 1.320 euros i 
277,20 euros d’IVA.
 

2. FONAMENTS DE DRET 

2.1   Són  contractes  de  subministrament,  en  virtut  de  l’article  9  Reial  decret 
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (endavant TRLCSP), « els que tenen per objecte l’adquisició, 
l’arrendament,  amb  opció  de  compra  o  sense,  de  productes  o  béns 
mobles. ».

2.2   La legislació aplicable es la següent :
a)     Els articles 9,111, 138, 156.2, 290 a 300 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 del contracte de què es tracta, que ascendeix a 1.320 euros i  
277,20  euros  d’IVA,  l’òrgan  competent  per  a  contractar  i  per  a  tramitar 
l’expedient, de conformitat amb la disposició addicional segona de TRLCSP, 
és l’alcaldia atès que és un contracte menor de subministrament. 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  la  adjudicació  el  del 
contracte menor, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.

2.6   Els contractes menors no poden tenir una duració superior a una any, ni ser 
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la 
revisió de preus, segons disposa l’article 89.2 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 23 de març de 
2017, el procediment 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 document 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

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

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.  del  
TRLCSP.

2.9   En l’acord d’adjudicació s’han determinar les condicions de la contractació 
que ha de complir la persona adjudicatària.

3. CONCLUSIONS 

3.1   La contractació del subministrament consistent en subministrament de 220 
samarretes  tècniques  commemoratives  de  l’esdeveniment  cursa 
“Banyerenca Run” el  21 de maig pels  camins del  terme de Banyeres  del 
Penedès es pot  fer  mitjançant  el  procediment del  contracte menor per un 
import de 1.320 euros  i 277,20 euros d’IVA.

3.2   En la partida pressupostària 3410 22609, hi ha consignació suficient per a 
autoritzar la despesa per import de fins a 1.597,20 euros per a realitzar el 
subministrament  de  220  samarretes  tècniques  commemoratives  de 
l’esdeveniment  cursa “Banyerenca Run” el 21 de maig pels camins del terme 
de  Banyeres  del  Penedès,  i  és  necessari,  d’acord  amb l’establert  en  la 
disposició addicional segona de la llei de contractes del sector públic, que es 
certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit.

3.3   L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86  
euros, per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 1.320 euros i 
277,20  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  es  de  l’Alcaldia,  no  obstant,  sens  perjudici  de  la 
delegació de l’exercici  d’aquesta competència a la Junta de Govern Local, 
d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que 
es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

3.4   La  contractació  del  subministrament  de  220  samarretes  tècniques 
commemoratives  de l’esdeveniment  cursa “Banyerenca Run” el 21 de maig 
pels  camins  del  terme de Banyeres del  Penedès es pot  fer  mitjançant  el 
procediment del contracte menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha 
d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.

3.5   La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte els aspectes 

 



 

esmentat 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 de la resolució.”

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

PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Discrepo S.L de 
Igualada, per una preu total de 1.320 euros i 277,20 euros d’IVA, pel subministrament de 
220 samarretes tècniques commemoratives  de l’esdeveniment  cursa “Banyerenca Run” 
el 21 de maig pels camins del terme de Banyeres del Penedès.

SEGON.-   Autoritzar, i  disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 3410 22609 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 391/2017. Contracte Menor de Subministrament ampolles de cava 
obsequi participants Festa dels tres tombs

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ALCALDIA  DE  L’ACORD  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT  DE  150  AMPOLLES  DE  CAVA  COM  OBSEQUI  ALS 
PARTICIPANTS  DE  LA  FESTA  TRES  TOMBS  DE  BANYERES  DEL  PENEDÈS. 
391/2017
 
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  23 de març 2017 es va acreditar 
la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de 150 ampolles de 
cava com obsequi als participants de la Festa Tres Tombs de Banyeres del Penedès pel  
diumenge 2 d’abril,  a l’empresa Celler Domenys i Secció de Crèdit SCCL de Sant Jaume 
dels Domenys,  per un preu total de 490,50 euros  i 103 euros d’IVA.

Atès  la  memòria  del  Sr.  Lluís  Inglada  Jané,  Regidor  de  Promoció  Econòmica  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 22 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:

 “  MEMÒRIA  DE  L’ÀREA  DE  PROMOCIÓ  ECONÒMICA  SOBRE  LA  COMPRA 
D’AMPOLLES DE CAVA PER A LA FESTA DELS TRES TOMBS 
Atès que a Banyeres del Penedès es preveu celebrar la Festa dels Tres Tombs, festa 
d’arrel tradicional, el diumenge 2 d’abril durant el matí, festa organitzada per l’Associació 
Tres Tombs de Banyeres del Penedès.
Els objectius que pretenem aconseguir són:

  Impulsar la cultura tradicional catalana al nostre municipi 
  Promoure la participació ciutadana 
  Fomentar el respecte entre persones i animals 
  Donar a conèixer les festes d’arrels tradicionals catalanes 
  Promocionar el comerç local 

Atès que l’Ajuntament col·labora amb l’esmentada entitat, es preveu donar un obsequi a 
cada participant de la festa, és a dir, a cada carro i a cada cavall de muntura, obsequi que 

 



 

es  materialitzarà  en  una  ampolla  de  cava  de  la  cooperativa  del  nostre  municipi 
(cooperativa compartida amb altres municipis veïns). 
El Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyeres 
del  Penedès,  considera  que  l’activitat  realitzada  és  d’interès  general,  utilitat  pública, 
fomenta la  cohesió social,  així  com la  participació ciutadana,  dóna a conèixer  festes 
tradicionals i omple de contingut el concepte de promoció turística del municipi a més, es 
promociona el comerç del nostre poble. 
Atès  l’oferta  presentada per  Cellers  Domenys i  Secció de  Crèdit  SCCL amb registre 
d’entrada 1107 del 21 de març de 2017 per a la compra de 150 ampolles de cava, per un 
import de 490,50 euros més IVA.
Atès la partida pressupostària 4300 22706 per actuacions de promoció econòmica i/o 
promoció turística.

Per tot això, 

Proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’esmentada 
contractació.”

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 23 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:

 “Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 391/2017
Assumpte: subministrament de 150 ampolles de cava com obsequi als participants de la 
Festa Tres Tombs de Banyeres del Penedès pel diumenge 2 d’abril
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 23 de març de 2017 i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent :

INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

1.1   Aquest  Ajuntament vol  contractar el  subministrament de 150 ampolles de 
cava com obsequi als participants de la Festa Tres Tombs de Banyeres del 
Penedès pel diumenge 2 d’abril. Pels motius següents :

1.2   Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  23  de  març  de  2017  es  va  incoar 
l’expedient  administratiu  per  a  la  contractació  de subministrament  de 150 
ampolles de cava com obsequi als participants de la Festa Tres Tombs de 
Banyeres del  Penedès pel  diumenge 2 d’abril,  i  es va demanar  l’informe 
procedent sobre el procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de 
consignació  pressupostària  per  a  finançar  la  despesa  que  comporta  la 
formalització de contracte respectivament ; i els així mateix, s’informi sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris 
del  pressupost  vigent,  als  efectes  de  determinar  l’òrgan competent  per  a 
contractar.

1.3   El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de 
l’empresa Celler  Domenys i  Secció de Crèdit  SCCL de Sant  Jaume dels 
Domenys, ascendeix a la quantitat de 490,50 euros i 103 euros d’IVA.

 

 



 

2. FONAMENTS DE DRET 

 2.1   Són  contractes  de  subministrament,  en  virtut  de  l’article  9  Reial  decret 
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (endavant TRLCSP), « els que tenen per objecte l’adquisició, 
l’arrendament,  amb  opció  de  compra  o  sense,  de  productes  o  béns 
mobles. ».

 2.2   La legislació aplicable es la següent :
 a)     Els articles 9,111, 138, 156.2, 290 a 300 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 del contracte de què es tracta, que ascendeix a 490,50 euros i 
103  euros  d’IVA,  l’òrgan  competent  per  a  contractar  i  per  a  tramitar 
l’expedient, de conformitat amb la disposició addicional segona de TRLCSP, 
és l’alcaldia atès que és un contracte menor de subministrament. 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  la  adjudicació  el  del 
contracte menor, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.

2.6   Els contractes menors no poden tenir una duració superior a una any, ni ser 
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
 De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la 
revisió de preus, segons disposa l’article 89.2 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 23 de març de 
2017, el procediment 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 document 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

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

 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. del TRLCSP.

 2.9   En l’acord d’adjudicació s’han determinar les condicions de la contractació 
que ha de complir la persona adjudicatària.

 
3. CONCLUSIONS 

 3.1   La contractació del subministrament consistent en subministrament de 150 
ampolles de cava com obsequi als participants de la Festa Tres Tombs de 
Banyeres  del  Penedès  pel  diumenge  2  d’abril,  es  pot  fer  mitjançant  el 
procediment del contracte menor per un import de 490,50 euros  i 103 euros 
d’IVA.

 3.2   En la partida pressupostària 4300 22706, hi ha consignació suficient per a 
autoritzar  la despesa per  import  de fins a 593,50 euros per a realitzar  el 
subministrament de 150 ampolles de cava com obsequi als participants de la 
Festa Tres Tombs de Banyeres del  Penedès pel  diumenge 2 d’abril,  i  és 
necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la llei 
de  contractes  del  sector  públic,  que  es  certifiqui  pel  secretari  interventor 
l’existència d’aquest crèdit.

 3.3   L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86  
euros, per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 490,50 euros i 
103  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  es  de  l’Alcaldia,  no  obstant,  sens  perjudici  de  la 
delegació de l’exercici  d’aquesta competència a la Junta de Govern Local, 
d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que 
es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

 3.4   La contractació del subministrament de 150 ampolles de cava com obsequi 
als  participants  de  la  Festa  Tres  Tombs  de  Banyeres  del  Penedès  pel 
diumenge 2 d’abril es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor. 
Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i 
s’ha de tramitar el pagament.

 3.5   La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte els aspectes 
esmentat 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 de la resolució.”

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

 



 

PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Celler Domenys i 
Secció de Crèdit SCCL de Sant Jaume dels Domenys, per una preu total de 490,50 euros 
i  103  euros  d’IVA,  pel  subministrament  de  150  ampolles  de  cava  com  obsequi  als 
participants de la Festa Tres Tombs de Banyeres del Penedès pel diumenge 2 d’abril.

SEGON.-   Autoritzar, i  disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 4300 22706 de l’actual pressupost de l’import indicat.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

 

Expedient 417/2017. Contracte menor de serveis honoraris procurador recurs 
contenciós administratiu núm. 542/2014 Els Boscos

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ALCALDIA  DE  L’ACORD  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
HONORARIS  PROCURADOR  DE  RECURS  CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU  NÚM 
542/2014  INTERPOSAT  PER  LA  ENTITAT  URBANISTICA  ELS  BOSCOS  DE 
   BANYERES DEL PENEDÈS.      417/2017
 
Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de data  28  de  març  de 2017 es  va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei honoraris procurador de 
recurs contenciós administratiu núm.  542/2014 interposat per la Entitat Urbanística Els 
Boscos  de  Banyeres  del  Penedès   a  l’empresa  Sra.  Elisabet  Carrera  Portusach  – 
Procurador de los Tribunales de Tarragona,   per un preu total de   278,05 euros i 58,39 
euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de la Sra. Elisabet Carrera Portusach – Produrador de los 
Tribunales, relativa a no estar incurs en prohibions per contractar establertes a l’article 60 
del TRLCSP.

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 28 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:

“Informe  Secretaria  Intervenció
Expedient  núm.:  417/2017
Assumpte:  servei  honoraris  procurador  de  recurs  contenciós  administratiu  núm.  
542/2014 interposat  per  la Entitat  Urbanística Els Boscos 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 28 de març de 2017, i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent:

INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

 



 

1.1  Aquest  Ajuntament  vol  contractar  el  servei  honoraris  procurador  de  recurs 
contenciós administratiu núm.  542/2014 interposat per la Entitat Urbanística Els 
Boscos de Banyeres del Penedès.

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 28 de març de 2017 es va incoar l’expedient 
administratiu per a servei honoraris procurador de recurs contenciós administratiu 
núm.  542/2014 interposat per la Entitat Urbanística Els Boscos de Banyeres del 
Penedès,  i  es  sol·licita  informe d’intervenció sobre  l’existència de  consignació 
pressupostària  per  a  finançar  la  despesa  que  comporta  la  formalització  del 
contracte respectivament; i així mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa 
la contractació en relació amb els  recursos ordinari  del  pressupost  vigent,  als 
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.

1.3  El  preu  del  contracte,  d’acord  amb  l’oferta  que  hi  consta  a  l’expedient  de 
l’empresa Elisabet Carrera Portusach – Procurador de los Tribunales, ascendeix 
a la quantitat de 278,05 euros i 58,39 euros d’IVA.

 
2. FONAMENTS DE DRET 

2.1  Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (endavant 
TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat deferent d’una 
obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació d’aquesta llei, els contractes 
de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».

2.2  La legislació aplicable és la següent :
a)     Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del 

TRLCSP.
b)     L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c)     La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.

d)     El Decret-llei  3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.

2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments 
obert,  restringit,  negociat  amb  publicitat  o  negociat  sense  publicitat  previstos  al  
TRLCSP i  a la Directiva 2014/24/UE, llevat  els  contractes menors que es podran 
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient 
per a la realització de la prestació. 
2.4  Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 278,05 euros i 58,39 

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  28  de  març  de  2017,  el 
procediment legal a seguir és el següent.
 a)     L’òrgan competent  ha d’aprovar  la despesa i  sol·licitar  la incorporació a 

 



 

l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En la  factura s’ha d’incloure,  a  més de les  dades i  requisits  establerts  en  el  
Reglament pel  qual  es regulen les obligacions de facturació aprovat  per Reial  decret 
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la 
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica:

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 

secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és  l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:

Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

 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 honoraris procurador de recurs contenciós administratiu 

núm.  542/2014 interposat per la Entitat Urbanística Els Boscos de Banyeres del 
Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un import 
de 278,05 euros i 58,39 euros d’IVA.

3.2   En  la  partida  pressupostària  9200  22604  hi  ha  consignació  suficient  per  a 
autoritzar la despesa per import de fins a 336,44 euros per a contractar el servei  
honoraris  procurador  de  recurs  contenciós  administratiu  núm.  542/2014 
interposat per la Entitat Urbanística Els Boscos de Banyeres del Penedès, i és 
necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la llei de 
contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència 
d’aquest crèdit.

3.3  L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86   euros, 
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 278,05 euros i 58,39 euros 
d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior 
al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és de 
l’alcaldia,  no  obstant, sens  perjudici  de  la  delegació  de  l’exercici  d’aquesta 
competència a la  Junta de Govern  Local,  d’acord amb el  decret  de l’Alcaldia 
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de 
data 22 de juny de 2015.

3.4  La  contractació  del  servei  honoraris  procurador  de  recurs  contenciós 
administratiu núm.  542/2014 interposat per la Entitat Urbanística Els Boscos de 
Banyeres del Penedès, es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor. 
Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha 

 



 

de tramitar el pagament.
3.5  La  resolució  que  aprovi  la  contractació  ha  de  tenir  en  compte  les  aspectes 

esmentats  en els  fonaments  d’aquest  informe i  s’ha de notificar  a  la persona 
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de 
Govern Local.”

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

PRIMER.-  Dur  a  terme la  contractació  del  servei  a  favor  de  l’empresa Sra.  Elisabet 
Carrera Portusach – Procurador de los Tribunales, per un preu total de 278,05 euros i 
58,39 euros d’IVA, pel  servei  honoraris  procurador  de recurs contenciós administratiu 
núm.  542/2014  interposat  per  la  Entitat  Urbanística  Els  Boscos  de  Banyeres  del 
Penedès.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
9200 22604 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 419/2017. Contracte menor de serveis honorari procurador del recurs 
contenciós administratiu 23/2015 interposat Els Boscos

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ALCALDIA  DE  L’ACORD  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
HONORARIS PROCURADOR DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 23/2015 
INTERPOSAT PELS SRS. MIRACLE, ROVIRA I SRA. GÜELL DE       BANYERES DEL 
PENEDÈS.      419/2017

Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de data  28  de  març  de 2017 es  va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el serveis honoraris procurador 
de recurs contenciós administratiu  23/2015 interposat  pels  Srs.  Miracle,  Rovira i  Sra. 
Güell, a l’empresa Sra. Elisabet Carrera Portusach – Procurador de los Tribunales de 
Tarragona,  per un preu total de  278,05 euros i 58,39 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de la Sra. Elisabet Carrera Portusach – Procurador de los 
Tribunales, relativa a no estar incurs en prohibions per contractar establertes a l’article 60 
del TRLCSP.

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 28 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:

“Informe  Secretaria  Intervenció
Expedient  núm.:  419/2017
Assumpte:  serveis  honoraris  procurador  de  recurs  contenciós  administratiu  23/2015 
interposat  pels  Srs.  Miracle,  Rovira  i  Sra.  Güell.
  
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 

 



 

del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 28 de març de 2017, i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent:

INFORME
1. ANTECEDENTS 

1.1  Aquest  Ajuntament  vol  contractar  el  serveis  honoraris  procurador  de  recurs 
contenciós administratiu 23/2015 interposat pels Srs. Miracle, Rovira i Sra. Güell.

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 28 de març de 2017 es va incoar l’expedient 
administratiu  per  a  serveis  honoraris  procurador  de  recurs  contenciós 
administratiu  23/2015  interposat  pels  Srs.  Miracle,  Rovira  i  Sra.  Güell,  i  es 
sol·licita informe d’intervenció sobre l’existència de consignació pressupostària 
per  a  finançar  la  despesa  que  comporta  la  formalització  del  contracte 
respectivament;  i  així  mateix,  s’informi  sobre  el  percentatge  que  suposa  la 
contractació  en  relació  amb  els  recursos  ordinari  del  pressupost  vigent,  als 
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.

1.3  El  preu  del  contracte,  d’acord  amb  l’oferta  que  hi  consta  a  l’expedient  de 
l’empresa Elisabet Carrera Portusach –Procurador de los Tribunales, ascendeix a 
la quantitat de 278,05 euros i 58,39 euros d’IVA.

 
2. FONAMENTS DE DRET 

2.1  Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (endavant 
TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat deferent d’una 
obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació d’aquesta llei, els contractes 
de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».

2.2  La legislació aplicable és la següent :
a)     Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del 

TRLCSP.
b)     L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c)     La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.

d)     El Decret-llei  3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.

2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments 
obert,  restringit,  negociat  amb  publicitat  o  negociat  sense  publicitat  previstos  al  
TRLCSP i  a la Directiva 2014/24/UE, llevat  els  contractes menors que es podran 
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient 
per a la realització de la prestació. 
2.4  Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 278,05 euros i 58,39 

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  28  de  març  de  2017,  el 
procediment legal a seguir és el següent.
a)     L’òrgan  competent  ha  d’aprovar  la  despesa i  sol·licitar  la  incorporació  a 

l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En la  factura s’ha d’incloure,  a  més de les  dades i  requisits  establerts  en  el  
Reglament pel  qual  es regulen les obligacions de facturació aprovat  per Reial  decret 
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la 
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica:

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 

secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és  l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:

Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

 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  serveis  honoraris  procurador  de  recurs  contenciós 

administratiu 23/2015 interposat pels Srs. Miracle, Rovira i Sra. Güell es pot fer 
mitjançant el procediment del contracte menor per un import de 278,05 euros i 
 58,39 euros d’IVA.

3.2   En  la  partida  pressupostària  9200  22604  hi  ha  consignació  suficient  per  a 
autoritzar la despesa per import de fins a 336,44 euros per a contractar el serveis 
honoraris procurador de recurs contenciós administratiu 23/2015 interposat pels 
Srs.  Miracle,  Rovira  i  Sra.  Güell,  i  és necessari,  d’acord amb l’establert  en la 
disposició addicional  segona de la llei  de contractes del  sector públic,  que es 
certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit.

3.3  L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86   euros, 
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 278,05 euros i 58,39 euros 
d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior 
al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació és de 
l’alcaldia,  no  obstant, sens  perjudici  de  la  delegació  de  l’exercici  d’aquesta 
competència a la  Junta de Govern  Local,  d’acord amb el  decret  de l’Alcaldia 

 



 

66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de 
data 22 de juny de 2015.

3.4  La  contractació  del  serveis  honoraris  procurador  de  recurs  contenciós 
administratiu 23/2015 interposat pels Srs. Miracle, Rovira i Sra. Güell, es pot fer 
mitjançant  el  procediment  del  contracte  menor.  Una  vegada  realitzada  la 
prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.

3.5  La  resolució  que  aprovi  la  contractació  ha  de  tenir  en  compte  les  aspectes 
esmentats  en els  fonaments  d’aquest  informe i  s’ha de notificar  a  la persona 
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de 
Govern Local.”

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

PRIMER.-  Dur  a  terme la  contractació  del  servei  a  favor  de  l’empresa Sra.  Elisabet 
Carrera Portusach – Procurador de los Tribunales de Tarragona, per un preu total de 
278,05 euros i 58,39 euros d’IVA, pel serveis honoraris procurador de recurs contenciós 
administratiu 23/2015 interposat pels Srs. Miracle, Rovira i Sra. Güell.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
9200 22604 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 428/2017. Contracte menor de serveis acompanyament musical 
banda de cornetes i tambors "Verge de Misericòrdia" Festa tres tombs

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA  D'ALCALDIA  DE  L’ACORD  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI 
D’ACOMPANYAMENT MUSICAL BANDA DE CORNETES I TAMBORS «     VERGE DE 
MISERICÒRDIA     » DE LA FESTA DELS TRES TOMBS A BANYERES DEL PENEDÈS. 
   428/2017
 
Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de data  28  de  març  de 2017 es  va 
acreditar  la  necessitat  d’aquest  organisme  de  contractar  el  servei  d’acompanyament 
musical de la Banda de Cornetes i Tambors “Verge de Misericòrdia” de la Festa dels Tres 
Tombs a Banyeres del Penedès pel diumenge 2 d’abril, al Sr. Josep Martínez Fernàndez, 
Banda de Cornetes i Tambors “Verge de Misericòrdia” de Reus,  per un preu total de  350 
euros i  exempt d’IVA.

Atès  a  la  declaració  jurada del  Sr.  Josep Martínez  Fernàndez,  Banda de Cornetes  i 
Tambors “Verge de Misericòrdia” de Reus, relativa a no estar incurs en prohibions per 
contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.

Atès  la  memòria  del  Sr.  Lluís  Inglada  Jané,  Regidor  de  Promoció  Econòmica  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 28 de març  de  2017, que es transcriu 
seguidament:
 

 



 

“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SOBRE L’ACOMPANAYMENT 
MUSICAL PER A LA FESTA DELS TRES TOMBS 
Atès que a Banyeres del Penedès es preveu celebrar la Festa dels Tres Tombs, festa 
d’arrel tradicional, el diumenge 2 d’abril durant el matí, festa organitzada per l’Associació 
Tres Tombs de Banyeres del Penedès.
Els objectius que pretenem aconseguir són:

 Impulsar la cultura tradicional catalana al nostre municipi 
  Promoure la participació ciutadana 
  Fomentar el respecte entre persones i animals 
  Donar a conèixer les festes d’arrels tradicionals catalanes 
  Promocionar el comerç local 

Atès que l’Ajuntament col·labora amb l’esmentada entitat, es preveu contractar el servei  
d’acompanyament  musical  a  càrrec  de  la  Banda  de  Cornetes  i  Tambors  “Verge  de 
Misericòrdia” per tal de fer més lluïda la festa, es tracta d’un acompanyament musical que 
anirà davant de la comitiva dels Tres Tombs durant tot el seu recorregut. 
El Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyeres 
del  Penedès,  considera  que  l’activitat  realitzada  és  d’interès  general,  utilitat  pública, 
fomenta la  cohesió social,  així  com la  participació ciutadana,  dóna a conèixer  festes 
tradicionals i omple de contingut el concepte de promoció turística del municipi a més, 
complementa la festa i la fa més lluïda. 
Atès l’oferta presentada per Banda de Cornetes i Tambors “Verge de Misericòrdia” de 
Reus amb registre d’entrada 1202 del 27 de març de 2017 per acompanyament musical 
de la Festa dels Tres Tombs a Banyeres del Penedès diumenge 2 d’abril, per un import 
de 350 euros exempts d’IVA.
Atès la partida pressupostària 4300 22706 per actuacions de promoció econòmica i/o 
promoció turística.
Per tot això, 
Proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’esmentada 
contractació.”

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 28 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:

“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 428/2017
Assumpte: servei d’acompanyament musical de la Banda de Cornetes i Tambors “Verge 
de Misericòrdia” de la Festa dels Tres Tombs a Banyeres del Penedès pel diumenge 2 
d’abril 
  

José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 28 de març de 2017, i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent:
 

INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

1.1  Aquest  Ajuntament  vol  contractar  el  servei  d’acompanyament  musical  de  la 

 



 

Banda  de  Cornetes  i  Tambors  “Verge de Misericòrdia”  de  la  Festa  dels  Tres 
Tombs a Banyeres del Penedès pel diumenge 2 d’abril.

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 28 de març de 2017 es va incoar l’expedient 
administratiu per a servei d’acompanyament musical de la Banda de Cornetes i 
Tambors “Verge de Misericòrdia” de la Festa dels Tres Tombs a Banyeres del 
Penedès  pel  diumenge  2  d’abril,  i  es  sol·licita  informe  d’intervenció  sobre 
l’existència  de  consignació  pressupostària  per  a  finançar  la  despesa  que 
comporta la  formalització  del  contracte  respectivament;  i  així  mateix,  s’informi 
sobre el  percentatge que suposa la  contractació  en  relació  amb els  recursos 
ordinari del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a 
contractar.

1.3  El  preu  del  contracte,  d’acord amb l’oferta  que hi  consta a l’expedient  de la 
Banda de Cornetes i Tambors “Verge de Misericòrdia” de Reus, ascendeix a la 
quantitat de 350 euros i exempt d’IVA.

 
2. FONAMENTS DE DRET 

2.1  Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (endavant 
TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat deferent d’una 
obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació d’aquesta llei, els contractes 
de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».

2.2  La legislació aplicable és la següent :
a)     Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del 

TRLCSP.
b)     L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c)     La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.

d)     El Decret-llei  3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.

2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments 
obert,  restringit,  negociat  amb  publicitat  o  negociat  sense  publicitat  previstos  al  
TRLCSP i  a la Directiva 2014/24/UE, llevat  els  contractes menors que es podran 
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient 
per a la realització de la prestació. 
2.4  Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 350 euros i exempt d’IVA,  

l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de conformitat amb 
la  disposició  addicional  segona  del  TRLCSP,  és  l’alcaldia  atès  que  és  un 
contracte menor de serveis. No obstant, existeix delegació a favor  de la Junta de 
Govern Local de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de 
juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 
2015.

2.5  Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera 
que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte menor, 
d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.

2.6  Els  contractes  menors  no poden  tenir  una durada superior  a  un  any,  ni  ser 
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.

2.7  Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat 
aquesta,  mitjançant  la  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  28  de  març  de  2017,  el 
procediment legal a seguir és el següent.
a)     L’òrgan  competent  ha  d’aprovar  la  despesa i  sol·licitar  la  incorporació  a 

 



 

l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En la  factura s’ha d’incloure,  a  més de les  dades i  requisits  establerts  en  el  
Reglament pel  qual  es regulen les obligacions de facturació aprovat  per Reial  decret 
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la 
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica:

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 

secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és  l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:

Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

 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 d’acompanyament musical de la Banda de Cornetes i 

Tambors “Verge de Misericòrdia” de la Festa dels Tres Tombs a Banyeres del 
Penedès pel diumenge 2 d’abril es pot fer mitjançant el procediment del contracte 
menor per un import de 350 euros i exempt d’IVA.

3.2   En  la  partida  pressupostària  4300  22706  hi  ha  consignació  suficient  per  a 
autoritzar la despesa per import de fins a 350 euros per a contractar el servei 
d’acompanyament  musical  de  la  Banda  de  Cornetes  i  Tambors  “Verge  de 
Misericòrdia” de la Festa dels Tres Tombs a Banyeres del Penedès pel diumenge 
2 d’abril, i és necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona 
de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor 
l’existència d’aquest crèdit.

3.3  L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86   euros, 
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 350 euros i exempt d’IVA, 
d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior al 10% 
d’aquells  recursos.  Per  tot  això,  la  competència  per  a  la  contractació  és  de 
l’alcaldia,  no  obstant, sens  perjudici  de  la  delegació  de  l’exercici  d’aquesta 
competència a la  Junta de Govern  Local,  d’acord amb el  decret  de l’Alcaldia 
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de 
data 22 de juny de 2015.

3.4  La contractació del servei d’acompanyament musical de la Banda de Cornetes i 
Tambors “Verge de Misericòrdia” de la Festa dels Tres Tombs a Banyeres del 
Penedès pel diumenge 2 d’abril, es pot fer mitjançant el procediment del contracte 
menor.  Una  vegada  realitzada  la  prestació,  s’ha  d’incorporar  la  factura  a 

 



 

l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.
3.5  La  resolució  que  aprovi  la  contractació  ha  de  tenir  en  compte  les  aspectes 

esmentats  en els  fonaments  d’aquest  informe i  s’ha de notificar  a  la persona 
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de 
Govern Local.”

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

PRIMER.-  Dur  a  terme  la  contractació  del  servei  a  favor  del  Sr.  Josep  Martínez 
Fernández, Banda de Cornetes i Tambors “Verge de Misericòrdia” de Reus, per un preu 
total de 350 euros i exempt d’IVA, pel servei d’acompanyament musical de la Banda de 
Cornetes i Tambors “Verge de Misericòrdia” de la Festa dels Tres Tombs a Banyeres del 
Penedès pel diumenge 2 d’abril.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
4300 22706 de l’actual pressupost de l’import indicat.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

 

Expediente 425/2017. Aprovació Nòmina mes Març

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  SI  S’ESCAU  NÒMINES  DEL  PERSONAL  LABORAL,  FUNCIONARI, 
CÀRRECS ELECTES I PLANS D’OCUPACIÓ DEL MES MARÇ.- Exp. 425/2017
 
En relació al expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament 
de Banyeres  del  Penedès corresponents  al  mes de març que inclou  les  retribucions 
bàsiques  i  retribucions  complementàries  corresponents  a  les  diferents  situacions 
administratives i serveis o treballs extraordinaris del personal laboral i quilometratge del 
personal laboral.

Vist que en les bases d’execució del pressupost en la base 40 gestió de la despesa en 
matèria de personal, que a continuació es transcriu:

“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal
1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament amb el  
pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrà contractar-se  
personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable. 
2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a mesos  
naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència als comptes  
oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador.
3.  L’Alcaldia  podrà  concedir  bestretes sense  interessos a  treballadors  amb una antiguitat  
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat de  
1.800 euros.
Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la paga  
extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament de la paga  
extraordinària serà compatible amb les bestretes.
4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de l’Alcaldia  
que  es  donarà  compte  a  la  Junta  de  Govern  Local.  L’Alcaldia  ordenarà  el  pagament  i,  

 



 

juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament material.
5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan efectius  
els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el pagament d’honoraris  
de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de la qual hagi estat aprovada  
per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti una vegada descomptades les  
retencions corresponents.”

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

PRIMER.- Aprovar  la  despesa  corresponent  a  les  nòmines  del  personal  funcionari, 
laboral,  càrrecs  electes  i  plans  d’ocupació,  així  com l’ordenació  del  inici  dels  tràmits 
necessaris per la fiscalització i el pagament de la despesa per part de l’interventor amb 
un import total de 40.053.61 €. 

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

 

Expedient 156/2017. .Organitzar primera cursa a peu

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR  ORGANITZAR  LA  PRIMERA  CURSA  A  PEU  DE  BANYERES  DEL 
PENEDÈS. 156/2017  AP

Atès que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès promou d’ofici la primera cursa a peu de 
Banyeres del Penedès. 

Atès la memòria del Regidor d’Esports de data 28 de març de 2017 en la qual es valora 
l’organització de l’esmentada cursa i que a continuació es detalla:
 
 “MEMÒRIA DE L’ÀREA D’ESPORTS SOBRE LA CURSA “LA BANYERENCA RUN”
Des  de  l'Àrea  d’Esports  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  es  vol  potenciar 
l’esport al municipi. A Banyeres del Penedès, des de fa anys, la pràctica de l’esport es  
basa principalment en el futbol. 
Des de l’Ajuntament volem fomentar altres pràctiques esportives, al municipi ens trobem 
amb un important número de persones que dediquen el seu temps lliure a córrer pels 
nostres camins, i és per aquest motiu que, amb l’ajuda de persones vinculades a aquest 
esport, volem organitzar una cursa atlètica per camins de terra pel terme municipal de 
Banyeres del Penedès i un petit tram pel municipi veí de l’Arboç. 
"La Banyerenca run", nom que hem donat a la cursa, tindrà lloc el diumenge 21 de maig,  
el circuit serà circular, d'uns 11km aproximadament i tindrà una participació màxima de 
200 corredors. Es preveu que tingui continuïtat cada any i amb el temps poder oferir el  
mateix dia: cursa curta, mitja marató i caminada. 
Els objectius que pretenem aconseguir són:

 Fomentar l’esport.
 Aproximar altres pràctiques esportives al municipi.
 Donar a conèixer el municipi i els seus voltants. 
 Millorar l'oferta esportiva de Banyeres del Penedès.
 Promocionar l’oci saludable.

 Per tal que la cursa es realitzi en òptimes condicions per als participants es preveuen 
una sèrie de mesures:

 -       Notificar  l’esdeveniment  al  poble de l’Arboç per on passa un petit  tram del 

 



 

recorregut i a la seva policia local.
 -       Donar compte de la cursa als Mossos d’Esquadra per a la seva informació.
-   Comptar amb la participació de voluntaris els quals s’encarregaran de les zones 

d’avituallament, de tenir el recorregut ben senyalitzat i de tallar els carrers durant 
el temps que sigui necessari.

-      Assistència de servei d’ambulància – Creu Roja - per a qualsevol necessitat que 
hi pugui sorgir

-       Contractació  d’una  assegurança  d’accidents  que  cobrirà  als 
participants/corredors.

-       La cursa estarà cronometrada amb xip i les inscripcions es faran a través d’una 
plataforma d’inscripció.

-       Reglament amb les condicions de la cursa, la inscripció a la mateixa suposa 
l’acceptació de l’esmentat reglament.

Aquest  dia  es  lliurarà  la  “bossa  del  corredor”,  una  bossa  que  s’entregarà  a  cada 
participant i que contindrà la samarreta tècnica així com material informatiu del nostre 
municipi, també s’entregaran  trofeus als tres primers classificats masculí  i  femení de 
cada categoria: junior, sènior, veterà i màster i 1er masculí i 1ra femenina local.
Atès que el reglament de la cursa és el següent:
REGLAMENT
1.- Cursa a peu per camins d’11 kilòmetres aproximadament, oberta a totes les persones  
majors de 18 anys o a partir de 14 anys amb autorització d’un dels tutors legals, el qual  
l’haurà  d’acompanyar  a  recollir  el  dorsal  i  signar  presencialment  l’autorització  
(imprescindible portar DNI).
2.- Inscripcions obertes fins a 10 dies abans de la cursa o en arribar a 200 participants.  
L’organització  es  reserva  el  dret  d’ampliar  el  nombre  d’inscripcions  i  acceptar-ne  el  
mateix dia de la cursa.
3.-  Les  inscripcions  es  realitzaran  a  la  pàgina  web  
http://www.banyeresdelpenedes.cat/la-banyerenca-run/ o  el  mateix  dia  de  la  cursa  si  
queden dorsals disponibles.
4.- El preu de la inscripció és de 7€ pels federats i no federats.
5.- Inscripcions el mateix dia 10€.
6.- En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.
7.- La cursa es durà a terme el diumenge 21 de maig a les 9.30h amb sortida i arribada a  
la Plaça de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
8.- Recollida de dorsals el mateix dia 21 de maig a partir de les 8h a la mateixa plaça,  
caldrà portar el DNI.
9.- Prova cronometrada amb xip (a càrrec de l’organització). El dorsal ha d’anar col·locat  
a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible. En cap cas es permetrà córrer la  
cursa sense dorsal. 
10.- El temps màxim per realitzar la cursa serà de dues hores.
11- L’organització es reserva el dret d’ajornar o suspendre la prova si considera que les  
condicions meteorològiques suposen un risc imminent per als participants.
12.- La inscripció i participació a la cursa suposa l’acceptació de totes les normes que  
l’organització  estableixi,  especialment  pel  que  fa  als  controls,  avituallaments,  el  
tractament de les deixalles i els criteris que es fixin per contribuir a la conservació de la  
natura.
13.-  L’organització  disposa  d’una  assegurança  d’accidents  que  cobrirà  a  cada  
participant. 
14.- Cal que els participants estiguin degudament entrenats per realitzar aquesta prova,  
sent  ells  mateixos  els  únics  responsables  del  seu  estat  de  forma  així  com  dels  
problemes mèdics que se’n puguin derivar, i renuncien a tota acció legal.
15.- El recorregut estarà degudament senyalitzat amb cintes i elements indicadors. Hi  
haurà 1 avituallament entremig (km 5 aprox.) de líquid i sòlid.
16.- A l’arribada els participants gaudiran d’un avituallament amb entrepà i beguda.

 

http://www.banyeresdelpenedes.cat/la-banyerenca-run/


 

17.-  Hi  haurà  servei  de  dutxes,  guarda-roba  i  zona  d’aparcament.  Així  mateix  
l’organització no es fa responsable dels objectes dipositats al guarda-roba.
18.- Hi haurà servei d’ambulància.
19.- A tots els participants se’ls lliurarà una samarreta tècnica TUGA WEAR.
20.- L’organització premiarà amb trofeus als tres primers classificats junior, sènior, veterà  
i màster i 1er masculí i 1ra femenina local.
21.-  Els  participants  permeten  explícitament  que  les  seves  dades  personals  siguin  
utilitzades per l’organització i publicades a les llistes d’inscrits i resultats, així com ser  
informats  de  qualsevol  esdeveniment  esportiu  relacionat  amb  curses/caminades  
realitzades al municipi de Banyeres del Penedès.
22.- Els participants cedeixen els drets d’imatge de la seva participació en la cursa. 
23.- La inscripció a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.
Per tot això,
El  Sr.  Joan  Roig,  Regidor  d’Esports  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès, 
considera que l’activitat realitzada és d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió 
social, així com la participació ciutadana i omple de contingut el concepte de promoció 
de l’esport.”

Atès l’informe tècnic de data 29 de març de 2017 dels serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès que a continuació es detalla:

“INFORME TÈCNIC
Atès que el dia 21 de maig de 2017 a les 9:30h està prevista la realització de la primera  
edició de la cursa a peu per camins municipals d’11 kilòmetres aproximadament i d’acord 
amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives cal complir amb una sèrie 
de requisits sobre salubritat i seguretat que marquen la llei 11/2009 del 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Amb  la  realització  d’aquesta  activitat  l’Ajuntament  pretén  fomentar  els  següents 
aspectes:
-           Fomentar l’esport.
-           Aproximar altres pràctiques esportives al municipi.
-           Donar a conèixer el municipi i els seus voltants. 
-           Millorar l'oferta esportiva de Banyeres del Penedès.
-           Promocionar l’oci saludable.
Els ajuntaments, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de facilitar que els 
espectacles públics i les activitats recreatives es duguin a terme adequadament. Amb 
aquesta finalitat, han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei.
Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de regir  
el desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la seguretat i la 
qualitat dels establiments.
Per  tot  això,  les  persones  responsables  dels  establiments  oberts  al  públic,  dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives han de garantir:

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

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.

Normativa  aplicable  Llei  11/2009  del  6  de  juliol,  de  regulació  administrativa  dels 
espectacles públics i les activitats recreatives.
Article 24
Control d’accés i d’aforaments

 



 

1. S’ha de determinar, per reglament, els establiments oberts al públic, els espectacles 
públics i les activitats recreatives que, en funció de l’aforament, han de tenir sistemes de 
control  d’accés  i  de  verificació  i  control  d’aforaments,  i  també  els  requisits  i  les 
característiques que han de complir aquestes instal·lacions.
2. El personal responsable del control d’accés i d’aforaments dels establiments oberts al  
públic ha de complir els requisits professionals i d’idoneïtat necessaris.
Article 25
Personal i instal·lacions de vigilància
1. S’ha de determinar, per reglament, els establiments oberts al públic, els espectacles 
públics  i  les  activitats  recreatives  en  què  hi  ha  d’haver  personal  i  instal·lacions  de 
vigilància, i també les característiques, les funcions i les obligacions que han de tenir, 
d’acord amb el principi segons el qual els titulars i els organitzadors han d’adoptar llurs 
pròpies mesures preventives per  tal  d’assegurar-se que els  espectacles públics i  les 
activitats recreatives es duen a terme amb normalitat.
2. El personal de vigilància ha de complir les condicions de capacitació necessàries per a 
l’exercici de les seves funcions. El compliment d’aquest requisit és una de les condicions 
a què s’han de sotmetre les llicències i les autoritzacions.
3.  Les  institucions,  d’acord  amb  les  competències  que  tenen  atribuïdes,  s’han  de 
coordinar per a garantir la seguretat de les persones en els espectacles públics i  les 
activitats recreatives que hagin estat autoritzats i s’hagin dut a terme en espais oberts al 
públic.
4. Si el comportament dels espectadors o dels usuaris pot provocar problemes greus de 
seguretat  i  d’ordre públic i  el  personal  de vigilància no pot  afrontar  la situació d’una 
manera  adequada,  ha  de  sol·licitar  l’auxili  dels  cossos  i  forces  de  seguretat  perquè 
adoptin les mesures pertinents
Es  dóna  per  reproduït  el  reglament  abans  esmentat,  aquest  marca  els  requisits  o 
condicionants per a poder participar en la cursa.
Pel  que fa a la neteja dels carrers  i  camins afectats per la cursa,  l’empresa CESPA 
s’encarregarà de realitzar-la dintre de les feines estipulades per contracte.
Pel que fa a la seguretat dels assistents es disposarà de personal de Protecció Civil i de 
personal de la Creu Roja, amb una ambulància i dos tècnics d’emergències. També s’ha 
notificat als Mossos d’Esquadra i a la Policia Local de l’Arboç la realització d’aquesta 
activitat en el dia i hora estipulat, per al seu coneixement.
Pel que fa al Servei de dutxes i WC es realitzarà fent ús de les instal·lacions incloses a 
l’edifici municipal del gimnàs.
Respecte als costos i ingressos previstos per la realització de l’activitat s’ha realitzat una 
memòria econòmica financera amb els costos i ingressos previstos següents:
COSTOS PREVISTOS DE L’ACTIVITAT

-       Servei de cronometratge, dorsal-xip, inscripció                              854,26€
-       Subministrament de samarretes                                                  1.597,20€
-       Assegurança d’accidents                                                                300,00€
-       Trofeus                                                                                            343,82€
-       Material d’avituallament                                                                  450,00€

 Previsió de costos de l’activitat .......................................................         3.545,28€
 
INGRESSOS DE L’ACTIVITAT
D’acord amb el preu fixat al Reglament de l’activitat, s’han realitzat els següents càlculs 
dels ingressos previstos: 

-       Preu inscripció anticipada ...........................  7€
-       Preu inscripció el dia de la cursa ...............  10€
-       Número previst d’inscripcions anticipades .................................... 180
-       Número previst d’inscripcions el dia de la cursa ...........................   20
-       Previsió d’ingressos per inscripció anticipada ............................ 1.260€ 
-       Previsió d’ingressos per inscripció el dia de la cursa ...................  200€

 



 

Previsió d’ingressos de l’activitat ............................................................   1.460€
Cal indicar possibles ingressos, avui no concretats, provinents de donació d’empreses 
privades i subvenció de la Diputació de Tarragona.
Es considera pel sota signant que aquests tipus d’activitats fonamenta la cohesió social  
del municipi.
 
 
Rafa Rodríguez 
Rivas                                                                                                                                 
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                           Banyeres, a 28 de març de 
2017
 

DADES TÈCNIQUES DE LA CURSA
- Longitud del recorregut: 11 Km
- Superfície útil banys, dutxes: 26,0 m2
 
 
Recorregut de la cursa pels camins municipals”
 
Per tot això,

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

PRIMER.-  Aprovar  organitzar  la  primera  cursa  a  peu  de Banyeres  del  Penedès  “La 
Banyerenca run” el diumenge 21 de maig al matí.  

SEGON.- Indicar l’existència i  l’aprovació de diferents contractes menors per realitzar 
l’esmentada cursa consistent en :
 
Concepte Empresa Import IVA inclòs
Logística  (servei  de 
cronometratge)

Chip Running S.L.     854,26 €

Samarretes Discrepo S.L. 1.597,20 €

Assegurança d’accidents Ferrer&Ojeda    300,00 €

Trofeus Picnic Esports    343,82 €

Material d’avituallament Varis    450,00 €

 
TERCER.-  Autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i  procedir  al  pagament efectiu a 
càrrec de la  partida pressupostària  3410 22609 de les  esmentades despeses,  en  el 
benentès  que  les  quotes  d'inscripció  gestionades  per  l'empresa  Chip  Running,  S.L., 
s'ingressaran a favor de l'Ajuntament.

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

 

Expedient 439/2017. Ampliació de la jornada al treballador amb DNI:...241Z

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

 
PROPOSTA D'ALCALDIA D'APROVAR SI S’ESCAU L’AMPLIACIÓ DE LA JORNADA 
AL TREBALLADORA AMB DNI:...241Z- Exp. 439/2017
 
Vist  que  segons  la  llei  19/2014,  del  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la 
informació pública i  bon govern,  les administracions públiques segons la llei  19/2014 
tenen que complir:
-Regular i garantir la transparència de l’activitat pública.
-Regular  i  garantir  el  dret  d’accés de les persones a la informació i  la documentació 
públiques.
-Establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb les quals han d’actuar 
els alts càrrecs, el personal al servei de l’Administració.
-Aplicar el govern obert i fomentat la participació i la col·laboració ciutadanes.
-Regular  el  règim de garanties  i  responsabilitats  per  l’incompliment  dels  deures  i  les 
obligacions.

Vist que la finalitat de la llei 19/2014 es establir un sistema de relació entre les persones i 
l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de 
l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la 
informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la 
responsabilitat en la gestió pública.

Atès que el treballador amb DNI:...241Z que actualment te un contracte d’interinatge de 
20  hores  setmanals,  per  realitzar  les  tasques  de  manteniment  de  la  pàgina  web de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Vist que el portal de la transparència, actualment ofereix enllaços que redireccionen cap 
al  contingut  de  la  web  de  l’Ajuntament  (banyeresdelpenedes.cat),  que  cal  traslladar 
properament els arxius requerits pel Portal de la Transparència al servidor de l’AOC.

Atès que els tècnics del Consell Comarcal del Baix Penedès s’ha arribat a un acord per 
tal que ens proporcionin les eines i el suport tècnic que així es requereixi per tal de posar 
en funcionament la Seu Electrònica i Portal de la Transparència.

Atès que es considera necessari l’ampliació de la jornada al treballador amb DNI:…241Z 
a 25 hores setmanals per poder realitzar la Seu electrònica i el portal de transparència a 
partir del 3 d’abril de 2017 fins al 31 de desembre de 2017.

Vist  la  resposta  de  la  consulta  realitzada  a  la  Consultoria  Fornell  mitjançant  correu 
electrònic, en la qual ens indica que es pot ampliar la jornada ja que aquesta modificació 
de jornada no afecta a la plantilla de personal i per tant no requereix de cap modificació 
de  la  plantilla  de  personal,  essent  necessària  una  modificació  substancial  de  les 
condicions de treball.

Vist els costos del salari i seguretat social  que suposa l’increment de la jornada de la 
treballadora amb DNI:..421Z, amb un cost de salari de 769,89€ mensuals i un cost de 
seguretat social de 252,14€ mensuals.

Atès que incrementar la jornada laboral no suposa augment en el capítol 1, perquè es va 
preveure la dotació d’una plaça de TAG al  pressupost sense que al  dia d’avui  s’hagi 
cobert. Per aquest motiu existeix consignació pressupostaria adequada i suficient a nivell 
de vinculació jurídica, no requerint la tramitació de cap modificació pressupostaria.

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

 



 

Primer.-  Aprovar  l’ampliació  de  la  jornada  del  treballador  amb  DNI:..241Z  durant  el  
període compres del 3 d’abril de 2017 fins al 31 de desembre de 2017 realitzant 25 hores 
setmanals de dilluns a divendres amb un horari de 10:00 a 15:00.

Segon.- Notificar el present acord al treballador amb DNI:...241Z, al delegat sindical i a la 
Consultoria Fornell.

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

 

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

Expedient 369/2017. Contracte menor de serveis i actuacions professionals 
recursos contenciós administratius núms. 23/2015, 542/2014 i 17/2016 Urb. Els 
Boscos

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DELS SERVEIS I  ACTUACIONS 
PROFESSIONALS  RECURSOS  CONTENCIÓS  ADMINISTRATIUS  NÚM.  23/2015 
INTERPOSAT PELS SRS. MIRACLE, ROVIRA I  SRA. GÜELL, EL NÚM. 542/2014 I 
17/2016      INTERPOSATS  PER  L’ENTITAT  URBANISTICA  ELS  BOSCOS  DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.      369/2017

Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de data  21 de  març  de 2017 es  va 
acreditar la necessitat de l’Ajuntament, de contractar els serveis per l’elaboració d’informe 
jurídic per analitzar la situació actual i les alternatives de resolució en relació als recursos 
contenciós administratius núm. 23/2015 interposats pels Srs. Miracle, Rovira i  Sra. Güell, 
el  núm.  542/2014  interposat  per  l’Entitat  Urbanística  Els  Boscos  i  el  núm.  17/2016 
interposat per l’Entitat Urbanística Els Boscos de Banyeres del Penedès.

Vistes les consultes de l’Empresa ARC ADVOCATS & CONSULTORS.

Atès  els  honoraris  presentats  el  dia  17  de  març  de  2017,  amb número  d’entrada al  
registre de l’Ajuntament 1086, per l’elaboració d’un informe jurídic que analitzi la situació 
actual i les alternatives de resolució, amb uns honoraris de 1.500 euros i 315 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de Arc, Despatx d’Advocats i Consultors SLP , Sr. Santiago 
Sáenz Hernáiz, relativa a no estar incurs en prohibicions per contractar establertes a 
l’article 60 del TRLCSP.

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 21 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:

“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 369/2017
Assumpte: serveis per l’elaboració d’informe jurídic per analitzar la situació actual i les 

 



 

alternatives de resolució en relació als recursos contenciós recursos contenciós 
administratius núm. 23/2015 interposats pels Srs. Miracle, Rovira i  Sra. Güell, el núm. 
542/2014 interposat per l’Entitat Urbanística Els Boscos i el núm. 17/2016 interposat per 
l’Entitat Urbanística Els Boscos 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 21 de març de 2017, i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent:

INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

1.1  Aquest Ajuntament vol contractar els serveis per l’elaboració d’informe jurídic per 
analitzar la situació actual i les alternatives de resolució en relació als recursos 
contenciosos administratius núm. 23/2015 interposats pels Srs. Miracle, Rovira i  
Sra. Güell, el núm. 542/2014 interposat per l’Entitat Urbanística Els Boscos i el 
núm. 17/2016 interposat  per  l’Entitat  Urbanística Els  Boscos de Banyeres del  
Penedès.

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 21 de març de 2017 es va incoar l’expedient 
administratiu  per  als  serveis  per  l’elaboració  d’informe jurídic  per  analitzar  la 
situació actual i les alternatives de resolució en relació als recursos contenciosos 
administratius núm. 23/2015 interposats pels Srs. Miracle, Rovira i  Sra. Güell, el 
núm. 542/2014 interposat per l’Entitat Urbanística Els Boscos i el núm. 17/2016 
interposat  per l’Entitat  Urbanística Els Boscos de Banyeres del  Penedès,  i  es 
sol·licita informe d’intervenció sobre l’existència de consignació pressupostària 
per  a  finançar  la  despesa  que  comporta  la  formalització  del  contracte 
respectivament;  i  així  mateix,  s’informi  sobre  el  percentatge  que  suposa  la 
contractació  en  relació  amb  els  recursos  ordinari  del  pressupost  vigent,  als 
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.

1.3  El  preu  del  contracte,  d’acord  amb  l’oferta  que  hi  consta  a  l’expedient  de 
l’empresa  Arc,  Advocats  i  consultors  S.L.P  de  Granollers,  ascendeix  a  les 
següents  quantitats:

 1.- Per l’elaboració d’un informe jurídic que analitzi la situació actual i les alternatives 

de resolució: es proposen uns honoraris de 1.500 euros i 315 euros d’IVA.

 
2. FONAMENTS DE DRET 

2.1  Són contractes de serveis, en virtut de l’article 10 Reial decret legislatiu 3/2011, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (endavant 
TRLCSP), « aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat deferent d’una 
obra o un subministrament. A efectes de l’aplicació d’aquesta llei, els contractes 
de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’annex II ».

2.2  La legislació aplicable és la següent :
a)    Els articles 10,111, 138, 156.2, 301 a 305 i disposició addicional segona del 

TRLCSP.
b)    L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el  

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c)    La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

 



 

Sector Públic.
d)    El  Decret-llei  3/2016, de 31 de maig,  de mesures urgents en matèria de 

contractació pública.
2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments 
obert,  restringit,  negociat  amb  publicitat  o  negociat  sense  publicitat  previstos  al  
TRLCSP i  a la Directiva 2014/24/UE, llevat  els  contractes menors que es podran 
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient 
per a la realització de la prestació. 
2.4  Atès el preu de contracte de què es tracta, per l’elaboració d’un informe jurídic 

que analitzi  la situació actual  i  les alternatives de resolució:  es proposen uns 
honoraris de 1.500 euros i 315 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  21  de  març  de  2017,  el 
procediment legal a seguir és el següent.
a)    L’òrgan  competent  ha  d’aprovar  la  despesa  i  sol·licitar  la  incorporació  a 

l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En la  factura s’ha d’incloure,  a  més de les  dades i  requisits  establerts  en  el  
Reglament pel  qual  es regulen les obligacions de facturació aprovat  per Reial  decret 
1619/2012, de 30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la 
disposició addicional trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica:

a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 

secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és  l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:

Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206

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  dels  serveis  per  l’elaboració  d’informe jurídic  per  analitzar  la 
situació actual i les alternatives de resolució en relació als recursos contenciosos 
administratius núm. 23/2015 interposats pels Srs. Miracle, Rovira i  Sra. Güell, el 
núm. 542/2014 interposat per l’Entitat Urbanística Els Boscos i el núm. 17/2016 
interposat per l’Entitat Urbanística Els Boscos de Banyeres del Penedès es pot 
fer mitjançant el procediment del contracte menor per uns imports   de 1.-   Per 
l’elaboració d’un informe jurídic que analitzi la situació actual i les alternatives de 
resolució: es proposen uns honoraris de 1.500 euros i 315 euros d’IVA.

3.2   En la partida pressupostària 9200 22604 a nivell  de vinculació jurídica hi  ha 
consignació suficient per a autoritzar la despesa per import de fins a 9.075 euros 
per  a  contractar  els  serveis  per  l’elaboració  d’informe  jurídic  per  analitzar  la 
situació actual i les alternatives de resolució en relació als recursos contenciosos 
administratius núm. 23/2015 interposats pels Srs. Miracle, Rovira i  Sra. Güell, el 
núm. 542/2014 interposat per l’Entitat Urbanística Els Boscos i el núm. 17/2016 
interposat  per  l’Entitat  Urbanística Els  Boscos de Banyeres del  Penedès,  i  és 
necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la llei de 
contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència 
d’aquest crèdit.

3.3  L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86   euros, 
per la qual cosa l’import de la contractació per l’elaboració d’un informe jurídic que 
analitzi la situació actual i les alternatives de resolució proposen uns honoraris de 
1.500 euros i 315 euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a 
l’expedient, és inferior al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per 
a la contractació és de l’alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de 
l’exercici  d’aquesta  competència  a  la  Junta de  Govern  Local,  d’acord  amb el 
decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte 
al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

3.4  La contractació dels serveis per l’elaboració d’un informe jurídic que analitzi la 
situació  actual  i  les  alternatives  de  resolució  dels  recursos  contenciosos 
administratius núm. 23/2015 interposats pels Srs. Miracle, Rovira i  Sra. Güell, el 
núm. 542/2014 interposat per l’Entitat Urbanística Els Boscos i el núm. 17/2016 
interposat per l’Entitat Urbanística Els Boscos de Banyeres del Penedès, es pot 
fer  mitjançant  el  procediment  del  contracte  menor.  Una  vegada  realitzada  la 
prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.

3.5  La  resolució  que  aprovi  la  contractació  ha  de  tenir  en  compte  les  aspectes 
esmentats  en els  fonaments  d’aquest  informe i  s’ha de notificar  a  la persona 
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de 
Govern Local.”

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

PRIMER.-  Dur  a  terme la  contractació  del  servei  a  favor  de  l’empresa Arc,  Despatx 
d’Advocats i Consultors SLP de Granollers, consistent en l’elaboració d’un informe jurídic 
que analitzi la situació actual i les alternatives de resolució amb uns honoraris de 1.500 
euros i 315 euros d’IVA.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
9200 22604  a nivell de vinculació jurídica 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 395/2017. Contracte Menor de Subministrament del material per la 
renovació de l'equipament per la biblioteca municipal Ernest Lluch

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL  PER  LA  RENOVACIÓ  DE  L’EQUIPAMENT  PER  LA  BIBLIOTECA 
MUNICIPAL ERNEST LLUCH DE BANYERES. 395/2017
 
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  29 de març 2017 es va acreditar 
la  necessitat  d’aquest  organisme de contractar  el  subministrament  de material  per  la 
renovació  de  l’equipament  per  la  Biblioteca  municipal  Ernest  Lluch  de  Banyeres  del 
Penedès,  a  les  següents  empreses  i  preus:  Metalundia   ascendeix  a  la  quantitat  de 
1.252,56 euros i 263,04 euros d’IVA, Inter Ikea ascendeix a la quantitat de 795,71 euros i  
167,11 euros, Informàtica Belmar S.L ascendeix a la quantitat  de 4.958,68 i  1.041,32 
euros d’IVA i  Star Stick S.L ascendeix a la quantitat de 66 euros i 13,86 euros d’IVA.

Atès a les declaracions jurades de Metalundia, Inter Ikea, Informàtica Belmar S.L i Star 
Stick, relativa a no estar incurs en prohibions per contractar establertes a l’article 60 del 
TRLCSP.

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès de data 28 de març de 2017, que es transcriu seguidament:
 
“ MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I COMUNICATIVA PER L’APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ 
DE L’EQUIPAMENT PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL:Prestatgeries (MEATLUNDIA), 
Mobiliari (IKEA), Ordinadors (Informàtica Belmar) i Vinils Decoratius Infantils (Star Stick).
La sota signant declara que:
Primer.-  Per tal d’oferir un servei idoni i adient a les necessitats actuals dels usuari/es. 
Necessitem adquirir mobiliari nou per la acabar de cobrir les parets de la sala general  
“adults” de la biblioteca. 
Segon.- La Biblioteca Municipal Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, d'acord amb el  
que diu e Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública (1994),es defineix 
com un centre local d'informació i fa seves les missions que aquest li encomana relatives 
a la informació, l'alfabetització, l'educació, i la cultura. 
Tercer.- Tenint en compte que només amb un accés lliure i sense límits al coneixement, al 
pensament,  la  cultura  i  la  informació  possibiliten  la  llibertat,  la  prosperitat  i  el  
desenvolupament de la societat i dels ciutadans ben informats per exercir el s seus drets 
democràtics i desenvolupar un paper actiu a la societat. Per això, els serveis de biblioteca 
pública es presten sobre la base d’igualtat d’accés per a totes les persones, sense tenir 
en compte l’edat, raça, sexe, religió, nacionalitat, idioma o condició social. 
Quart.- D’acord amb el que preveu la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari 
de Catalunya ordena i estructura aquest servei, corresponent als municipis i ens locals, 
en el denominat Sistema de Lectura Pública de Catalunya , integrador de totes les xarxes 
de biblioteques existents al país. Reafirma la competència municipal quan a la gestió de 
la Lectura Pública i alhora regula també els serveis de suport i cooperació necessaris per  
a l’acompliment de les funcions de les biblioteques públiques. La Biblioteca Municipal de 
Banyeres  del  Penedès,  que data del  1998,  està avui  en  dia  plenament  integrada en 
aquest sistema de Lectura Pública de Catalunya. És una biblioteca de titularitat municipal  
que  compta  amb  el  suport  tècnic,  assistència  i  cooperació  tant  de  la  Diputació  de 
Tarragona, com de la Generalitat de Catalunya.

 



 

Cinquè.- Per tal de poder gestionar correctament i dins de la legalitat, l’ús i el registre de 
les dades personals dels usuari/es, ja que amb els equips que hi ha actualment no es pot 
instal·lar el sistema de gestió d’usuaris i connexió a internet (Punt Xarxa) al estar aquests 
obsolets  no  soporten  el  programari  específic,  que  requereix  de  més  recursos  per 
funcionar correctament.
Sisè.- Per tal de potenciar, augmentar i millorar l’ús de l’equipament públic municipal.
Setè.-  Atès  que  l’adquisició  d’aquestes  prestatgeries  comporta  una  aportació  de 
1.515,60€ (mil cinc-cents quinze euros amb seixanta cèntims) per part de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès.
Jo, Ida Berdusan Farré, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, 
considero  que  és  de  vital  importància,  d’interès  general  i  públic,  que  s’aprovi  el 
pressupost i proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que 
acrediti que existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta 
l’esmentada inversió amb el pressupost presentat per l’empresa METALUNDIA amb núm 
de registre 2017-E-RC-894.
Vuitè.- Atès que l’adquisició d’aquest mobiliari comporta una aportació de 962,82€ ( nou 
cents seixanta dos euros amb vuitanta dos cèntims) per part de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès.
Per tot això, Jo, Ida Berdusan Farré, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, considero que és de vital importància, d’interès general i públic, que s’aprovi el  
pressupost i proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que 
acrediti que existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta 
l’esmentada  inversió  amb el  pressupost  presentat  per  l’empresa  IKEA amb núm.  de 
registre: 2017-E-RC-1016
Novè.- Atès que l’adquisició d’aquests ordinadors comporta una aportació de 6000€ (sis 
mil euros) per part de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
Jo, Ida Berdusan Farré, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, 
proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’esmentada 
adquisició amb el pressupost 01- ENTRADA- 988 presentat per l’empresa Informàtica 
Belmar amb el núm de registre 2017-E-RC-1017 
Desè.-  Atès que l’adquisició d’aquests vinils decoratius per la zona infantil comporta un 
total de 79,86€ (setanta-nou euros amb vuitanta-sis cèntims) 
Jo, Ida Berdusan Farré, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, 
proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’esmentada 
adquisició, amb el pressupost presentat per l’empresa Star Stick amb el núm de registre 
2017-E-RC-1174.”
 
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:

“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 395/2017
Assumpte: subministrament de material per la renovació de l’equipament per la 
Biblioteca municipal  Ernest Lluch de Banyeres del Penedès.
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 29 de març de 2017 i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent :

 INFORME
 

 



 

1. ANTECEDENTS 

1.1   Aquest Ajuntament vol contractar els següents subministraments de material 
per la renovació de l’equipament per la Biblioteca municipal  Ernest Lluch de 
Banyeres del Penedès:
-        Prestatgeries              1.252,56 euros i 263,04 euros d’IVA

-        Mobiliari                      795,71 euros i 167,11 euros d’IVA 

-        4 ordinadors               4.958,68 euros i 1.041,32 euros d’IVA

-        Vinils decoratius         66 euros i 13,86 euros d’IVA

1.2   Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  29  de  març  de  2017  es  va  incoar 
l’expedient administratiu per a la contractació de subministrament de material 
per la renovació de l’equipament per la Biblioteca municipal  Ernest Lluch de 
Banyeres  del  Penedès  i  es  va  demanar  l’informe  procedent  sobre  el 
procediment  legal  per  a  la  licitació,  i  sobre  l’existència  de  consignació 
pressupostària per a finançar la despesa que comporta la formalització de 
contracte respectivament ; i els així mateix, s’informi sobre el percentatge que 
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 
vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.

1.3   El preu del contracte, d’acord amb les ofertes que hi consta a l’expedient son 
les  següents  empreses:  Metalundia   ascendeix  a la  quantitat  de 1.252,56 
euros i  263,04 euros d’IVA, Inter  Ikea ascendeix  a la quantitat  de 795,71 
euros  i  167,11 euros,  Informàtica Belmar  S.L ascendeix  a  la  quantitat  de 
4.958,68 i 1.041,32 euros d’IVA i   Star Stick S.L ascendeix a la quantitat de 
66 euros i 13,86 euros d’IVA.
  

2. FONAMENTS DE DRET 

2.1   Són  contractes  de  subministrament,  en  virtut  de  l’article  9  Reial  decret 
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (endavant TRLCSP), « els que tenen per objecte l’adquisició, 
l’arrendament,  amb  opció  de  compra  o  sense,  de  productes  o  béns 
mobles. ».

2.2   La legislació aplicable es la següent :
a)     Els articles 9,111, 138, 156.2, 290 a 300 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 del contracte de què es tracta, que ascendeix a: Metalundia 
 quantitat  de 1.252,56 euros  i  263,04 euros  d’IVA,  Inter  Ikea quantitat  de 

 



 

795,71  euros  i  167,11  euros  d’IVA,  Informàtica  Belmar  S.L  quantitat  de 
4.958,68 i 1.041,32 euros d’IVA i  Star Stick S.L  quantitat de 66 euros i 13,86 
euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de 
conformitat  amb la  disposició  addicional  segona de TRLCSP, és  l’alcaldia 
atès que és un contracte menor  de subministrament.  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  la  adjudicació  el  del 
contracte menor, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP.

2.6   Els contractes menors no poden tenir una duració superior a una any, ni ser 
objecte de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la 
revisió de preus, segons disposa l’article 89.2 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 29 de març de 
2017, el procediment 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 document 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

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

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.  del  
TRLCSP.

2.9   En l’acord d’adjudicació s’han determinar les condicions de la contractació 
que ha de complir la persona adjudicatària.
 

3. CONCLUSIONS 

3.1   La  contractació  del  subministrament  consistent  en  subministrament  de 
material per la renovació de l’equipament per la Biblioteca municipal  Ernest 
Lluch de Banyeres del  Penedès  es pot  fer  mitjançant  el  procediment  del 

 



 

contracte menor pels següent imports: Metalundia   ascendeix a la quantitat 
de 1.252,56 euros i 263,04 euros d’IVA, Inter Ikea ascendeix a la quantitat de 
795,71 euros i 167,11 euros, Informàtica Belmar S.L ascendeix a la quantitat 
de 4.958,68 i 1.041,32 euros d’IVA i   Star Stick S.L ascendeix a la quantitat 
de 66 euros i 13,86 euros d’IVA.

3.2   En la partida pressupostària 3321 62501, hi ha consignació suficient per a 
autoritzar la despesa per import de fins a 8.558,28 euros per a realitzar el 
subministrament  de  material  per  la  renovació  de  l’equipament  per  la 
Biblioteca municipal  Ernest Lluch de Banyeres del Penedès,  i és necessari, 
d’acord  amb  l’establert  en  la  disposició  addicional  segona  de  la  llei  de 
contractes  del  sector  públic,  que  es  certifiqui  pel  secretari  interventor 
l’existència d’aquest crèdit.

3.3   L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86  
euros,  per  la  qual  cosa els  imports  de  la  contractació  son  els  següents: 
Metalundia   quantitat  de  1.252,56  euros  i  263,04  euros  d’IVA,  Inter  Ikea 
quantitat  de  795,71  euros  i  167,11  euros  d’IVA,  Informàtica  Belmar  S.L  
quantitat de 4.958,68 i 1.041,32 euros d’IVA i  Star Stick S.L  quantitat de 66 
euros i 13,86 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  es  de  l’Alcaldia,  no  obstant,  sens  perjudici  de  la 
delegació de l’exercici  d’aquesta competència a la Junta de Govern Local, 
d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que 
es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

3.4   La  contractació  del  subministrament  de  material  per  la  renovació  de 
l’equipament  per  la  Biblioteca  municipal  Ernest  Lluch  de  Banyeres  del 
Penedès es  pot  fer  mitjançant  el  procediment  del  contracte  menor.  Una 
vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha 
de tramitar el pagament.

3.5   La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte els aspectes 
esmentat 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 de la resolució.”

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

PRIMER.- Dur a terme la contractació dels subministraments a favor de les següents 
empreses:  Metalundia,  prestatgeria  que ascendeix  a  la  quantitat  de 1.252,56 euros  i 
263,04 euros d’IVA, Inter Ikea, mobiliari que ascendeix a la quantitat de 795,71 euros i 
167,11  euros,  Informàtica  Belmar  S.L,  8  ordinadors  que ascendeix  a  la  quantitat  de 
4.958,68 i 1.041,32 euros d’IVA i   Star Stick S.L, vinils decoratius  que ascendeix a la 
quantitat de 66 euros i 13,86 euros d’IVA.

SEGON.-   Autoritzar, i  disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 3321 62501 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 402/2017. Sol·licitud de Plaça en una Escola Infantil Municipal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVAR  L’EXEMPCIÓ  DE  LA  TAXA  D’ESCOLA 
BRESSOL. 402/2017

Atès que la memòria de la Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès de data 27 de març de 2017 que es detalla a continuació:

“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS SOBRE L’ASSISTÈNCIA D’UN MENOR 
A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL OCUPANT UNA PLAÇA SOCIAL

L’Escola Bressol “Marta Mata” és una escola gestionada per l’Ajuntament de Banyeres 

del Penedès i pertany a la xarxa de llars d’infants de titularitat pública, autoritzada pel  

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’escola té una capacitat màxima de tres classes que distribuïdes per les tres franges 

d’edat i dóna cabuda a 41 infants. En ella s’imparteix el primer cicle d’Educació Infantil 

que engloba els infants de 0-3 anys. A part d’aquestes places, existeixen unes places que 

es denominen “places socials” destinades a nens i nenes derivats des de serveis socials. 

Una plaça social serà ocupada per un nen o una nena sempre i quan es compleixin els 

següents requisits:

1. existència d’informe social per part del serveis socials de l’Ajuntament sol·licitant 

plaça  social  i  mencionant  que  es  tracta  d’un  supòsit  d’atenció  immediata  a 

persones en situació o risc d’exclusió social. 

2. compliment  de  les  ràtios  establertes  pel  Departament  d’Ensenyament  de  la 

Generalitat de Catalunya d’alumnes per classe i personal docent. 

La Llei de Bases de Règim Local indica a l’article 25 lletra e) que en tot cas correspon a 
les entitats locals:

“Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social.”

En  el  cas  que  ens  ocupa  existeix  informe  social,  per  part  de  la  treballadora  i  de 
l’educadora socials del Consell Comarcal del Baix Penedès que presten els seus serveis 
al municipi de Banyeres del Penedès, motivant l’assistència d’un menor a la llar d’infants 
per al seu desenvolupament social. A més, és viable l’assistència del menor donat que es 
compleixen les ràtios d’alumnes en la classe que correspon. 

La Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, considera que l’assistència a l’escola bressol fomenta l’educació, la cohesió 
social i facilita el desenvolupament personal del menor.

Per tot això, 

Proposo que es realitzin els tràmits administratius oportuns al respecte.”

Atès l’informe social de l’educadora social i la treballadora social del Consell Comarcal 
del Baix Penedès que presten el seu servei a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de 
data 30 de març de 2017 que es detalla a continuació:

“ INFORME SOCIAL

 



 

EMÈS PER: Alma Cea, treballadora social i  Ester Batet,  educadora social del Consell 
Comarcal  del  Baix Penedès que presta els  seus serveis al  municipi  de Banyeres del 
Penedès
DIRIGIT A: Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Banyeres
MOTIU: Informar de la situació sociofamiliar de la família nº expedient: EXP2016/00386
DATA: 28 de març de 2017
 
SITUACIÓ SOCIOFAMILIAR I ECONÒMICA

El nucli familiar està format per una parella i 2 menors de 1 i 7 anys. Viuen al municipi des 
de l’agost de 2016.

El pare del  menor treballa ½ jornada des de finals de desembre. Els ingressos de la 
família són insuficients per cobrir totes les necessitats bàsiques i el cost de la quota de la  
llar d’infants. 

Es valora important que el menor pugui acudir a la Llar d'Infants per tal que estigui en  
contacte amb altres menors i pugui gaudir d'un entorn favorable, així com també, facilitar 
la recerca activa de feina a la mare. 

VALORACIÓ/PROPOSTA

Atès que:

 La situació econòmica de la família no permet cobrir les necessitats bàsiques de 
tots els membres; 

 Existeix una voluntat per part dels progenitors a resoldre la situació però l'actual 
conjuntura socioeconòmica i laboral no és favorable. 

 Es  valora  molt  positiu  pel  desenvolupament  del  menor  JADFG  que  aquest 
assisteixi a la llar d'infants. 

 Es tracta d’un supòsit d’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 

Es PROPOSA eximir del pagament de les següents taxes:

a)    Quota d’assistència 135€ per tres mesos, d’abril a juny
b)    Quota de material de 18€ (corresponent als tres mesos d’abril a juny)

EBAS Banyeres del Penedès”

Atès que l’ordenança fiscal número 21 “Taxa per la prestació del servei d’assistència a 
l’escola bressol” a l’article 6.Quota tributària expressa:
 “9. El situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es  
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de serveis socials”
 
Per tot això, 

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

PRIMER.- Aprovar  l’informe  social  de  data  28  de  març  de  2017  on  es  proposa 

 



 

l’assistència d’un menor a l’escola bressol municipal ocupant plaça social d’abril a juny de 
2017. 

SEGON.- Eximir del pagament de les següents taxes:
a)    Quota d’assistència 135€ per tres mesos, d’abril a juny
b)    Quota de material de 18€ (corresponent als tres mesos d’abril a juny)

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

QUART.- Notificar el present acord als Serveis Socials de l’Ajuntament de Banyeres del  
Penedès i a la família.

 

Expediente 436/2017. Establiment preu públic Banyerenca run

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DEL PREU 
PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT   BANYERENCA RUN

Vist  l’expedient  que es tramita per l’establiment de les Normes Reguladores del  preu 
públic  per  la  realització  de  l’activitat  Banyerenca run,  que aquesta  primera  edició  es 
celebrarà el proper 21 de maig de 2017. 

Vist el projecte de Normes Reguladores del preu públic, del següent contingut:

“NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC CURSA BANYERENCA RUN 
Article 1. Fonament Legal
Fent  ús de les atribucions  conferides en els  articles  41 al  47 i  127 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,  aquest  Ajuntament estableix  el  preu públic  per l’activitat  Banyerenca  
Run.
Article 2. Naixement de l’Obligació
L’obligació de pagar el preu públic neix des del moment de la inscripció a la cursa.
Article 3. Obligats al pagament
Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï de l’activitat per la qual s’hagi de  
satisfer el pagament. 
Article 4. Quantia
La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:
Preu inscripció anticipada                                                     7€
Preu inscripció el dia de la cursa                                         10€
Article 5. Normes de gestió
El preu públic s’exigirà en règim de liquidació, en el moment de realitzar la inscripció, per 
la plataforma habilitada.
Els deutes per preus públics s’exigiran, si escau, pel procediment de constrenyiment.
No hi haurà dret a devolució del preu públic una vegada s’hagi formalitzat la inscripció,  
llevat que quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, l’activitat no es presti o  
desenvolupi. 
DISPOSICIÓ FINAL
L’acord d’establiment d’aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al  
de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i seguirà en  
vigor fins que s’acordi la seva derogació o modificació expressa per l’Ajuntament.”
Vista la memòria econòmico financera redactada pel secretari interventor tresorer, que es 

 



 

transcriu seguidament: 
 “MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA

José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres  
del Penedès, en compliment de la provisió de l’Alcaldia, i vista la memòria de la Regidoria  
d’Esports,  en  relació  a  l’establiment  del  preu  públic  per  participar  a  la  cursa  la  
Banyerenca  run,  redacta  la  present  memòria  econòmico  financera  a  efectes  de  
determinar la quantia del preu públic.

 MEMÒRIA
PRIMER.- Per provisió d’Alcaldia s’ha ordenat la incoació de l’expedient d’establiment del  
preu públic per participar a la cursa Banyerenca run.
SEGON.- De conformitat a l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/204, de 5 de març,  
que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  Reguladora  d’Hisendes  Locals  (TRLRHL),  “Les  
entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització  
d’activitats de competència de l’entitat local”.
TERCER.- De conformitat amb l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i  
preus públics, tota proposta d’establiment o modificació de la quantia dels preus públics  
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmico financera que justifiqui  l’import  
dels mateixos i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.
QUART.- De conformitat a l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/20024, de 5 de març,  
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals(TRLRHL), l’import dels  
preus  públics  haurà  de  cobrir  com a mínim el  cost  del  servei  prestat  o  de l’activitat  
realitzada. No obstant, quan per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic,  
l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’article anterior, en aquests  
casos hauran de consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes  
per la cobertura de la diferència resultant si s’escau.
CINQUÈ.- La memòria econòmico financera es confecciona tenint en compte els costos  
previstos per l’activitat realitzada, que són:
COSTOS PREVISTOS DE L’ACTIVITAT

-        Servei de cronometratge, dorsal-xip, inscripció               854,26€
-        Subministrament de samarretes                                  1.597,20€
-        Assegurança d’accidents                                               300,00€
-        Trofeus                                                                           343,82€
-        Material d’avituallament                                                 450,00€

Previsió de costos de l’activitat                                                  3.545,28€
I la previsió dels ingressos de l’activitat:
INGRESSOS DE L’ACTIVITAT
D’acord amb la proposta de preu fixada en el projecte de Normes Reguladores, s’han  
realitzat els següents càlculs dels ingressos previstos: 
Preu inscripció anticipada                                                               7€
Preu inscripció el dia de la cursa                                                  10€
Número previst d’inscripcions anticipades                                 180
Número previst d’inscripcions el dia de la cursa                         20
Previsió d’ingressos per inscripció anticipada                         1.260€
Previsió d’ingressos per inscripció el dia de la cursa                200€
Previsió d’ingressos de l’activitat                                           1.460€
SISÈ.- Examen de l’expedient
De  la  memòria  econòmico  financera  continguda  en  aquest  informe,  es  dedueix  que  
l’índex de cobertura dels ingressos sobre els costos totals estimats de realitzar l’activitat  
és del 41,18 %. En conseqüència, el dèficit del servei haurà de ser cobert a través dels  
recursos generals i ordinaris de l’ens local, donant compliment al principi legal d’equilibri  
pressupostari. 
El  fet  d’establir  preus  públics  per  sota  del  cost  real  de  l’activitat  ve  justificat  per  
l’existència de raons d’interès públic, en concret, l’interès de l’Ajuntament en fomentar  
l’esport, aproximar altres pràctiques esportives al municipi, promocionar l’oci saludable,  

 



 

donar a conèixer el municipi i els seus voltants i millorar l’oferta esportiva del municipi.  
Tot  això  justificat  a  la  memòria  elaborada  per  la  Regidoria  d’Esports  i  que  figura  a  
l’expedient 156-2017.”

Vist l’informe emès pel secretari interventor tresorer, amb el següent contingut literal: 

 “INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en compliment de les funcions que tinc atribuïdes i de l’ordenat per provisió 
de l’Alcaldia, tinc el deure d’informar sobre l’establiment del preu públic de l’activitat 
Banyerenca run.
 
PRIMER.- Legislació aplicable
 
La legislació bàsica aplicable és la següent:

       Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
       Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.
       Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  

Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
SEGON.- Consideracions jurídiques
 
De conformitat amb allò disposat a l’article 41 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 
(TRLRHL), les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o 
realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no concorri cap de 
les circumstàncies especificades a l’article 20.1.B) d’aquesta llei. 
 
L’article 20.1.B) 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 (TRLRHL), disposa que la prestació 
d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en règim de dret públic de 
competència local que es refereixin, afecti o beneficiï de manera particular al subjecte 
passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents:
 

a)     Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes no  
es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:

       Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
       Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada  

o social del sol·licitant.
b)     Que no es prestin o realitzin pel sector públic, estigui o no establerta la seva reserva a  

favor del sector públic conforme a la normativa vigent. 
 
TERCER.- Procediment a seguir
 
Respecte al procediment, l’article 47 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 (TRLRHL), 
disposa que l’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la 
corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern 
Local, conforme a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases  
de Règim Local.
 
El TRLRHL es limita a establir l’òrgan competent, però res disposa en relació al 
procediment aplicable, de manera que, segons el criteri de la doctrina i del Tribunal 
Suprem (Sentència de 14 d’abril de 2000), per a l’aprovació i modificació dels preus 

 



 

públics es segueix un procediment propi assenyalat en l’article 47 del TRLRHL, no 
aplicant el previst per a les Ordenances fiscals dels articles 15 a 19 d’aquest text 
normatiu, ni tampoc el previst per a les Ordenances generals a l’article 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
 
Ara bé, tot i no ser necessària l’aprovació mitjançant una Ordenança, és oportú establir 
un règim de publicitat per a la seva entrada en vigor en tractar-se d’un acte administratiu 
de caràcter general i referir-se a una pluralitat indeterminada de destinataris.
 
Aquesta publicitat es materialitza en l’anunci de l’acord d’aprovació del preu públic, amb 
el text íntegre de les normes reguladores del mateix, en el butlletí oficial de la província, 
moment en el qual entrarà en vigor i produirà efectes jurídics. Addicionalment, 
l’Ajuntament ho publicarà a la seu electrònica.
 
QUART.- Quantia
 
De conformitat amb l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/20024, de 5 de març, que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL), l’import dels 
preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat 
realitzada. No obstant, quan per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, 
l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’article anterior, en aquests 
casos hauran de consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes 
per la cobertura de la diferència resultant si s’escau.

CINQUÈ.- Conclusions

Consta  en  l’expedient  la  corresponent  provisió  de  l’Alcaldia,  la  proposta  de  normes  
reguladores del preu públic, així com la necessària memòria econòmico financera que  
justifica  l’import  del  preu  públic  i  el  grau  de  cobertura  financera  dels  costos  
corresponents. 

Atès  que  l’import  del  preu  públic  no  cobreix  el  cost  del  servei,  al  pressupost  s’han  
consignat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.

D’acord  amb  l’article  129  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  Procediment  
Administratiu  Comú de  les  Administracions  Públiques,  l’aprovació  d’aquest  expedient  
s’ha  d’adequar  als  principis  de  bona  regulació,  és  a  dir,  necessitat,  eficàcia,  
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. 

Per  altra  banda,  l’article  7.3  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera (LOEPISF),  estableix  que qualsevol  actuació  
que afecti  a ingressos públics presents o futurs  haurà de valorar  les repercussions i  
efectes, i supeditar-se de forma estricta al compliment de les exigències dels principis  
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Això és tot el que s’ha d’informar.”

Considerant  que la  competència  per  a  l’aprovació  de  l’establiment  i  modificació  dels 
preus públics correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació conferida 
per acord del Ple de data 17 de març de 2016, publicació al BOPT núm. 61 de data 31 de  
març de 2016.

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

 



 

PRIMER.- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització de l’activitat Banyerenca 
run. 

SEGON.- Aprovar les Normes Reguladores del preu públic per la realització de l’activitat 
Banyerenca run, detallades a la part antecedent. 

TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seva 
entrada en vigor, podent els interessats interposar recurs contenciós-administratiu davant 
la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins del termini  
de dos mesos des del dia següent a la publicació. 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA

D’APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ESTABLIMENT  DEL  PREU  PÚBLIC  PER  LA 
REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT BANYERENCA RUN

Vist  l’expedient  que es tramita per l’establiment de les Normes Reguladores del  preu 
públic  per  la  realització  de  l’activitat  Banyerenca run,  que aquesta  primera  edició  es 
celebrarà el proper 21 de maig de 2017. 

Vist el projecte de Normes Reguladores del preu públic, del següent contingut:

“NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC CURSA BANYERENCA RUN 
Article 1. Fonament Legal
Fent  ús de les atribucions  conferides en els  articles  41 al  47 i  127 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,  aquest  Ajuntament estableix  el  preu públic  per l’activitat  Banyerenca  
Run.
Article 2. Naixement de l’Obligació
L’obligació de pagar el preu públic neix des del moment de la inscripció a la cursa.
Article 3. Obligats al pagament
Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï de l’activitat per la qual s’hagi de  
satisfer el pagament. 
Article 4. Quantia
La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:
Preu inscripció anticipada                                                     7€
Preu inscripció el dia de la cursa                                          10€
Article 5. Normes de gestió
El preu públic s’exigirà en règim de liquidació, en el moment de realitzar la inscripció, per 
la plataforma habilitada.
Els deutes per preus públics s’exigiran, si escau, pel procediment de constrenyiment.
No hi haurà dret a devolució del preu públic una vegada s’hagi formalitzat la inscripció,  
llevat que quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, l’activitat no es presti o  
desenvolupi. 
DISPOSICIÓ FINAL
L’acord d’establiment d’aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al  
de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i seguirà en  
vigor fins que s’acordi la seva derogació o modificació expressa per l’Ajuntament.”

Vista la memòria econòmico financera redactada pel secretari interventor tresorer, que es 
transcriu seguidament: 

 “MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA

 



 

José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres  
del Penedès, en compliment de la provisió de l’Alcaldia, i vista la memòria de la Regidoria  
d’Esports,  en  relació  a  l’establiment  del  preu  públic  per  participar  a  la  cursa  la  
Banyerenca  run,  redacta  la  present  memòria  econòmico  financera  a  efectes  de  
determinar la quantia del preu públic.

MEMÒRIA

PRIMER.- Per provisió d’Alcaldia s’ha ordenat la incoació de l’expedient d’establiment del  
preu públic per participar a la cursa Banyerenca run.

SEGON.- De conformitat a l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/204, de 5 de març,  
que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  Reguladora  d’Hisendes  Locals  (TRLRHL),  “Les  
entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització  
d’activitats de competència de l’entitat local”.

TERCER.- De conformitat amb l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i  
preus públics, tota proposta d’establiment o modificació de la quantia dels preus públics  
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmico financera que justifiqui  l’import  
dels mateixos i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.

QUART.- De conformitat a l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/20024, de 5 de març,  
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals(TRLRHL), l’import dels  
preus  públics  haurà  de  cobrir  com a mínim el  cost  del  servei  prestat  o  de l’activitat  
realitzada. No obstant, quan per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic,  
l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’article anterior, en aquests  
casos hauran de consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes  
per la cobertura de la diferència resultant si s’escau.

CINQUÈ.- La memòria econòmico financera es confecciona tenint en compte els costos  
previstos per l’activitat realitzada, que són:

COSTOS PREVISTOS DE L’ACTIVITAT
-        Servei de cronometratge, dorsal-xip, inscripció           854,26€
-        Subministrament de samarretes                               1.597,20€
-        Assegurança d’accidents                                             300,00€
-        Trofeus                                                                         343,82€
-        Material d’avituallament                                               450,00€

Previsió de costos de l’activitat                                                3.545,28€

I la previsió dels ingressos de l’activitat:

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT
D’acord amb la proposta de preu fixada en el projecte de Normes Reguladores, s’han  
realitzat els següents càlculs dels ingressos previstos: 
Preu inscripció anticipada                                                          7€
Preu inscripció el dia de la cursa                                             10€
Número previst d’inscripcions anticipades                             180
Número previst d’inscripcions el dia de la cursa                      20
Previsió d’ingressos per inscripció anticipada                    1.260€
Previsió d’ingressos per inscripció el dia de la cursa            200€
Previsió d’ingressos de l’activitat                                       1.460€

SISÈ.- Examen de l’expedient

 



 

De  la  memòria  econòmico  financera  continguda  en  aquest  informe,  es  dedueix  que  
l’índex de cobertura dels ingressos sobre els costos totals estimats de realitzar l’activitat  
és del 41,18 %. En conseqüència, el dèficit del servei haurà de ser cobert a través dels  
recursos generals i ordinaris de l’ens local, donant compliment al principi legal d’equilibri  
pressupostari. 

El  fet  d’establir  preus  públics  per  sota  del  cost  real  de  l’activitat  ve  justificat  per  
l’existència de raons d’interès públic, en concret, l’interès de l’Ajuntament en fomentar  
l’esport, aproximar altres pràctiques esportives al municipi, promocionar l’oci saludable,  
donar a conèixer el municipi i els seus voltants i millorar l’oferta esportiva del municipi.  
Tot  això  justificat  a  la  memòria  elaborada  per  la  Regidoria  d’Esports  i  que  figura  a  
l’expedient 156-2017.”

Vist l’informe emès pel secretari interventor tresorer, amb el següent contingut literal: 

“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ

José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en compliment de les funcions que tinc atribuïdes i de l’ordenat per provisió 
de l’Alcaldia, tinc el deure d’informar sobre l’establiment del preu públic de l’activitat 
Banyerenca run.
 
PRIMER.- Legislació aplicable
 
La legislació bàsica aplicable és la següent:

       Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
       Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.
       Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  

Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
SEGON.- Consideracions jurídiques
 
De conformitat amb allò disposat a l’article 41 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 
(TRLRHL), les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o 
realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no concorri cap de 
les circumstàncies especificades a l’article 20.1.B) d’aquesta llei. 
 
L’article 20.1.B) 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 (TRLRHL), disposa que la prestació 
d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en règim de dret públic de 
competència local que es refereixin, afecti o beneficiï de manera particular al subjecte 
passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents:
 

a)     Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes no  
es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:

       Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
       Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada  

o social del sol·licitant.
b)     Que no es prestin o realitzin pel sector públic, estigui o no establerta la seva reserva a  

favor del sector públic conforme a la normativa vigent. 
 
TERCER.- Procediment a seguir
 

 



 

Respecte al procediment, l’article 47 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 (TRLRHL), 
disposa que l’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la 
corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern 
Local, conforme a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases  
de Règim Local.
 
El TRLRHL es limita a establir l’òrgan competent, però res disposa en relació al 
procediment aplicable, de manera que, segons el criteri de la doctrina i del Tribunal 
Suprem (Sentència de 14 d’abril de 2000), per a l’aprovació i modificació dels preus 
públics es segueix un procediment propi assenyalat en l’article 47 del TRLRHL, no 
aplicant el previst per a les Ordenances fiscals dels articles 15 a 19 d’aquest text 
normatiu, ni tampoc el previst per a les Ordenances generals a l’article 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
 
Ara bé, tot i no ser necessària l’aprovació mitjançant una Ordenança, és oportú establir 
un règim de publicitat per a la seva entrada en vigor en tractar-se d’un acte administratiu 
de caràcter general i referir-se a una pluralitat indeterminada de destinataris.
 
Aquesta publicitat es materialitza en l’anunci de l’acord d’aprovació del preu públic, amb 
el text íntegre de les normes reguladores del mateix, en el butlletí oficial de la província, 
moment en el qual entrarà en vigor i produirà efectes jurídics. Addicionalment, 
l’Ajuntament ho publicarà a la seu electrònica.
 
QUART.- Quantia
 
De conformitat amb l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/20024, de 5 de març, que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL), l’import dels 
preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat 
realitzada. No obstant, quan per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, 
l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’article anterior, en aquests 
casos hauran de consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes 
per la cobertura de la diferència resultant si s’escau.

CINQUÈ.- Conclusions

Consta  en  l’expedient  la  corresponent  provisió  de  l’Alcaldia,  la  proposta  de  normes  
reguladores del preu públic, així com la necessària memòria econòmico financera que  
justifica  l’import  del  preu  públic  i  el  grau  de  cobertura  financera  dels  costos  
corresponents. 

Atès  que  l’import  del  preu  públic  no  cobreix  el  cost  del  servei,  al  pressupost  s’han  
consignat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.

D’acord  amb  l’article  129  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  Procediment  
Administratiu  Comú de  les  Administracions  Públiques,  l’aprovació  d’aquest  expedient  
s’ha  d’adequar  als  principis  de  bona  regulació,  és  a  dir,  necessitat,  eficàcia,  
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. 

Per  altra  banda,  l’article  7.3  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera (LOEPISF),  estableix  que qualsevol  actuació  
que afecti  a ingressos públics presents o futurs  haurà de valorar  les repercussions i  
efectes, i supeditar-se de forma estricta al compliment de les exigències dels principis  
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 



 

Això és tot el que s’ha d’informar.”

Considerant  que la  competència  per  a  l’aprovació  de  l’establiment  i  modificació  dels 
preus públics correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació conferida 
per acord del Ple de data 17 de març de 2016, publicació al BOPT núm. 61 de data 31 de  
març de 2016.

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

PRIMER.- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització de l’activitat Banyerenca 
run. 

SEGON.- Aprovar les Normes Reguladores del preu públic per la realització de l’activitat 
Banyerenca run, detallades a la part antecedent. 

TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seva 
entrada en vigor, podent els interessats interposar recurs contenciós-administratiu davant 
la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins del termini  
de dos mesos des del dia següent a la publicació. 

 

Expedient 447/2017. Contracte de subministrament vehicle per a la Brigada 
municipal mitjançant renting

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ACORD  D’APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’EXPEDIENT 
ADMINISTRATIU  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DEL  SUBMINISTRAMENT  D’UN 
VEHICLE PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT EL SISTEMA DE RENTING
 
ANTECEDENTS

Mitjançant  Provisió  de  l’Alcaldia  de  data  30  de  març  de  2017  s’ha  acordat  iniciar 
l’expedient  administratiu  per  a  la  contractació  del  subministrament  d’un  vehicle  tipus 
furgoneta amb destinació a la Brigada municipal mitjançant el sistema de renting, que 
resulta necessari per a realitzar les feines pròpies de la brigada.

Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat en data 30 de març de  
2017.

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

FONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent: 

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

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

 



 

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

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

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

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar  l’expedient  de  contractació  del  subministrament  d’un  vehicle  tipus 
furgoneta  amb  destinació  a  la  Brigada  municipal  mitjançant  el  sistema  de  renting 
mitjançant procediment obert,  amb varis criteris d’adjudicació, per un import de licitació 
anual de 5.275,68€, IVA inclòs, i una durada de 48 mesos. 

Segon.- Declarar l’expedient com procediment d’urgència per raó d’interès públic segons 
s’indica al punt 15 del plec de condicions, i aprovar el plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars que han de regir la contractació del subministrament.

Tercer.- Publicar  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona  i  en  el  Perfil  de 
contractant l’anunci de licitació, la literalitat dels plecs restaran publicades al perfil  del  
contractant,  i  la seva referència al  BOPT. Obrir  la licitació durant el termini de 8 dies 
naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOPT perquè es puguin presentar les 
proposicions-pliques per part dels interessats. 

Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de contractació 
i procedir a la publicació en el Perfil de contractant:

-        President:  Amadeu Benach i Miquel , Alcalde de Banyeres del Penedès.
-        Vocals:     Jose Fèlix Velasco Martínez, Funcionari amb habilitació estatal.

                             Joan Roig Soria, Regidor de Serveis.
                             Rafael Rodríguez Rivas, Personal tècnic de l’Ajuntament.

-        Secretari:  José Fèlix Velasco Martínez, Funcionari amb habilitació estatal.

Cinquè.- Autoritzar la despesa per import indicat al punt primer de la part resolutiva a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 1533 204.00 del pressupost vigent, i comprometre els 
crèdits necessaris en els pressuposts posteriors, de conformitat amb l'art. 174 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. 

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

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

 

 

 



 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

Número de 
Decret

data Assumpte Expedient

2017-0035 22/03/2017
Convocatòria de la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de data 23 de 
març de 2017.

JGL/2017/10

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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