Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/6

El ple

Ordinària

Data

3 / d’agost / 2017

Durada

Des de les 19:00 fins a les 20:08 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretària

Immaculada Rocio Santos Cuellas
Assisteix a la sessió el secretari interventor del SAM
de la Diputació de Tarragona, Sr. Francisco Pueyo.

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt

SÍ

36572173B

Anna Ordóñez Rivero

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

47758319S

Immaculada Rocío Santos Cuellas

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39654927Y

Joana Josepa Fernández Coll

SÍ

39684489J

Jordi Guasch Bea

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ

77785897N

Luís Enrique Rodríguez Rivas

NO

39720816T

Marian Sainz López

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE PLE

Immaculada Rocío Santos Cuellas (2 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 04/09/2017
HASH: 5e1780b15b042468deeaef4df0a33d7c

Amadeu Benach i Miquel (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/09/2017
HASH: 1581821f848ab8e104c277e28ae08fa6

ACTA

39643552Q

Núria Figueras Tuset

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Luís Enrique Rodríguez Rivas:
«El Sr. Luís Enrique Rodríguez no assisteix al Ple justificant la seva absència per
trobar-se fora del municipi, de vacances»
Una vegada verificada per la Secretària accidental la constitució vàlida de l’òrgan, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en
l’ordre del dia.

Tipus de votació: Ordinària.
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

PREVI.-) L’Alcaldia proposa incloure en l’ordre del dia, per urgència, la moció
presentada pel grup municipal PDeCAT per l’adhesió al Pacte Nacional pel
Referèndum.
Sotmesa a votació, s’aprova la seva inclusió, per urgència, a l’ordre del dia de la
sessió.
El Sr. Guasch manifesta:
Proposo la inclusió, per urgència, d’un altre punt, una moció que ja van presentar
referent a la cessió dels espais municipals per la celebració del referéndum de l’1
d’octubre. De la mateixa manera que s’incorpora aquella per urgència també
sol·licitem que es pugui incorporar aquesta altra. Considerem que aquesta moció és
prou important com perquè es sotmeti a debat, es pugui votar, i surti el resultat que
surti. En el cas que no s’inclogués aquesta moció, ens plantegem la possibilitat de
sol·licitar un ple extraordinari perquè es pugui sotmetre a debat i aprovació i
considerem que hi ha plens que es poden evitar i si s’inclogués aquesta moció
s’evitaria haver de fer un ple extraordinari amb la despesa de temps i diners que això
comporta pels regidors i per les arques de l’Ajuntament.
El PDeCAT considera que totes dues mocions són importants en el moment en que
ens trobem, si es posposen a un futur indeterminat perdreran tot el sentit. Proposem
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Per la qual cosa, l’Alcaldia proposa al Ple conferir a la present sessió el carácter
d’ordinari.

ACTA DE PLE

Amb motiu de la baixa mèdica del secretari interventor tresorer el passat 17 de juliol
de 2017, i per manca de persona que el pogués substituir en les seves funcions, no
va poder celebrar-se la sessió ordinària preestablerta el passat 20 de juliol de 2017.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

PREVI.- ) CONFERIR, SI S’ESCAU, EL CARÀCTER ORDINARI A LA SESSIÓ PER
SUSPENSIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PREESTABLERTA NO CELEBRADA EN
DATA 20 DE JULIOL DE 2017

al Ple la seva inclusió i deixem aquesta proposta a la consideració de l’Alcaldia.
El Sr. Alcalde manifesta:
En base a les consultes fetes al SAM sobre diferents mocions presentades pel grup
municipal PDeCAT, considera convenient la inclusió a l’ordre del dia de la moció
presentada relativa a l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum però no troba
convenient la inclusió de la moció que proposa PDeCAT sobre cessió d’espais
municipals pel referèndum, segons consultes a alcaldes de la comarca, a la
Presidenta del PDeCAT del Baix Penedès i al portaveu del PDeCAT al Parlament de
Catalunya, que ens han dit que no s’inclougui aquesta moció en l’ordre del dia
d’aquest ple.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

Es sotmet a aprovació l’acta del ple celebrada en sessió ordinària de data 15 de juny
de 2017, amb les modificacions incorporades d’acord amb la diligència de la
secretària accidental de data 31 de juliol de 2017.
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT
El Sr. Guasch manifesta:

Tot i a risc de que se’ns vulgui considerar excessivament crítics pel que fa a la
redacció i format de les actes, malgrat que després vostès acaben reconeixent que
eren certes les nostres observacions i acabin esmenant-les, en aquest cas també hi
tenim consideracions a fer. Unes consideracions que ens sentim en la obligació de fer
perquè creiem que els documents oficials d’aquest ajuntament han de tenir un mínim
de correcció, i en alguns casos no es així. Aquestes consideracions van en la mateixa
línia que en altres ocasions.
En primer lloc, ens trobem que a la pàgina 29 de l’acta que avui sotmetem a
aprovació hi figura un quadre d’explicació del pressupost totalment tallat amb la qual
cosa no s’hi pot llegir res del que conté.
En segon lloc, segueixen apareixent pàgines en les quals el codi de barres lateral se
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE PLE

A) PART RESOLUTIVA

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Tot i això, per no fer un ple extraordina, de manera prèvia als precs i preguntes, i en
base a l’article 91.4 del ROF, es debatrà i s’inclourà, si s’escau, a l’ordre del dia
d’aquest Ple.

sobreposa al text de l’acta dificultant-ne o inclús impedint-ne la seva lectura. Per
exemple a les pàgines 3, 4, 5 i 6.
Val a dir que aquests son una sèrie de defectes que també ens trobem a les actes de
la Junta de Govern, i concretament en 3 de les 5 actes de JGL que avui donen
compte.
Per tant, entenem que no es pot aprovar aquesta acta, si no s’esmenen prèviament
aquestes deficiències detectades.

També hem pogut veure que les actes del Ple també estan penjades al Web
municipal, per tant estem duplicant feina i confonem als interessats en consultar-ho
perquè no saben ben be on adreçar-se per fer les consultes.
Pel que fa als decrets, només hem vist penjats els decrets fins al mes de febrer al
web municipal i no pas al portal de transparència, i no hem sabut localitzar enlloc on
son penjades les actes de junta de govern. Si ens poden informar on estan penjades
els ho agrairíem.
Però el que trobem força rellevant, i preocupant, és que a data d’avui ja trobem
penjada al web municipal l’acta del ple de la sessió anterior, és a dir, la que sotmetem
avui a aprovació.
I els hem de preguntar: com es possible que es pengin les actes del Ple al web
municipal abans de que hagin estat aprovades?
La Sra. Secretària accidental aclara que alguna de les incidències comentades pel Sr.
Guasch respecte l’acta del ple ordinari en sessió celebrada de data 15 de juny de 2017
han quedat esmenades amb la diligència de secretaria de data 31 de juliol de 2017, que
es va fer arribar juntament amb la convocatòria i l’acta de la sessió anterior.
El Sr. Alcalde vol que consti en acta que referent als problemes de les actes, els serveis
informàtics del Consell Comarcal han elaborat un informe sobre aquestes incidències que
sorgeixen en l’inici d’un nou programa informàtic. Aquest informe es farà arribar als
regidors.
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Com pot ser que es pengin tan alegrement els documents oficials sense una mínima
revisió, i més quan nosaltres ja els havíem advertit de totes les incidències o
deficiències que contenia?

ACTA DE PLE

Hem vist penjada al portal de transparència de la seu electrònica de Banyeres, entre
d’altres, l’acta de la sessió del Ple de data 20 d’abril i de la qual ens vam queixar per
incorrecta i que va ser motiu de debat intens en l’anterior ple del mes de juny. Però
resulta que aquella acta que ens van dir que nosaltres l’havíem descarregat
malament, en una versió que no era la definitiva ara la pengen al portal de
transparència tal com estava, sense fer-hi cap esmena. Segueix tenint tots els
defectes que els vam enumerar en aquell moment.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Per altra banda, també voldríem demanar algun aclariment, si el consideren oportú
en aquest punt d’aprovació de les actes, o si ho prefereixen el tractem a l’apartat de
precs i preguntes.

La Sra. Ordóñez manifesta:
Veiem que les actes s’estan transcrivint tal i com es va acordar en plens anteriors, vistes
tant pel gestiona com per correu electrònic, que també ho han rebut, fins que realment
funcioni el gestiona a ple rendiment.

Expedient 884/2017. Fixació de les Festes Locals per l’any 2018
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

D’acord amb l’art 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze
festes laborals, dues tindran el caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre
del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
D’acord que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap
dels dies festius que s’indiquin a l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la que
s’estableix el calendari oficial de festes locals a Catalunya per a l’any 2018.

ACTA DE PLE

Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de
data 23 de juny de 2017, amb registre d’entrada 2434, on sol·liciten que els
comuniquem les dues festes locals del nostre Municipi per al proper any 2018.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

APROVAR, SI S’ESCAU, LA FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2018.- EXP. 884/2017

PRIMER.- Aprovar fixar les dues festes locals per a l’any 2018 en els següents dies:
12 de febrer de 2018
9 de juliol de 2018
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Tarragona.
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT
El Sr. Guasch manifesta:

Votarem a favor d’aquesta proposta perquè son les dates que coincideixen amb les
festes de Santa Eulàlia i la Festa Major, tal com es venia fent fins ara, i per tant, ens
semblen correctes.
La Sra. Ordóñez manifesta:
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

No tenim res a dir donat que les dues dates cauen en dilluns i és més beneficiós pels
treballadors.

Expedient 28/2016. Projecte elaboració del Pla estratègic de desenvolupament
econòmic i ocupació del Baix Penedès
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

“El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre convocatòria
per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de
suport al desenvolupament local. ( DOGC núm. 7160, de 12.7.2016 ).
Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre
EMO/258/2014, de 5 d'agost, modificada per l'Ordre EMO/287/2014, de 25 de
setembre (DOGC núm. 6717, de 30.9.2014 ).
El capítol 2 de la EMO/258/2014, de 5 d'agost, regula el Programa de suport i
acompanyament a la planificació estratègica.
A la base 28, apartat a) es concreta el tipus de projecte objecte d'aquest conveni:
elaboració de plans estratègics territorials en l'àmbit del desenvolupament econòmic
local i l'ocupació.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 de setembre de 2016.
El Consell Comarcal del Baix Penedès, acompanyat pels ajuntaments de la comarca
i amb el suport d'associacions empresarials amb implantació al territori i empreses
consolidades dels diferents sectors econòmics de la comarca, convenen la necessitat
d'iniciar aquest 2016 un Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
del Baix Penedès 2017-2022.
La nova llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya, en el seu article 14, diu el següent: “ Les entitats
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Vist que en la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 2016 es va ratificar
el decret 2016-0001, que a continuació es transcriu:

ACTA DE PLE

Vist que en data 15 de setembre de 2016 per decret d’alcaldia número 2016-0001, es
va acordar l’adhesió al conveni de col·laboració per a l’elaboració d’un Pla Estratègic
Comarcal en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

APROVAR, SI S’ESCAU, CONVALIDAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO
2016-0001 D'ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A
L’ELABORACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC COMARCAL EN L’ÀMBIT DEL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I D’OCUPACIÓ- EXP.- 28/2016

que integren el sistema d'ocupació de Catalunya són: a) Per llur naturalesa, el Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya, les administracions locals, i també les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya. “
En data 7 de setembre es va signar el conveni de col·laboració per a l’elaboració d’un
Pla Estratègic Comarcal en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació,
per tal de presentar-se a la convocatòria 2016 del departament de treball, afers
socials i família.
El conveni té per objecte establir el marc jurídic de responsabilitats recíproques de
les entitats signatàries, dins dels diferents nivells de participació, en el projecte
“Elaboració d'un Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Baix
Penedès 2017-2022”, dins del Programa de suport i acompanyament a la planificació
estratègica, de la convocatòria per 2016.

RESOLC
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Conveni de col·laboració per a l’elaboració d’un Pla
Estratègic Comarcal en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació, per
tal de presentar-se a la convocatòria 2016 del departament de treball, afers socials i
família.
SEGON.- Aprovar el compromís que en el pressupost 2017 existeixi crèdit adequat i
suficient per assumir la quota de promotor, l’import de la qual s’establirà quan el
Consell Comarcal del Baix Penedès rebi la resolució del SOC on hi consti l’import de
la subvenció.
TERCER.- Ratificar el present decret a la propera Junta de Govern Local que se
celebri.
QUART.- Notificar el present Decret al Consell Comarcal del Baix Penedès.”
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Ratificar el decret 2016-0001, de data 15 de setembre de 2016,
d’aprovació d’adhesió al conveni de col·laboració per a l’elaboració d’un Pla
Estratègic Comarcal en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació, per
tal de presentar-se a la convocatòria 2016 del Departament de Treball, Afers Socials i
Família.
SEGON.- Aprovar efectuar el pagament de la quota de 312,40€ en concepte de
promotor del Projecte Elaboració del Pla estratègic de desenvolupament econòmic i
ocupació del Baix Penedès 2017-2022.

ACTA DE PLE

Per tot això,
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Els ajuntaments promotors, assumeixen el diferencial entre el cost del projecte i la
subvenció del SOC.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

L’Ajuntament de Banyeres participa com a entitat promotora, assumint les
obligacions i responsabilitats que s’estableixen en el conveni.

TERCER.- Aprovar la despesa i realitzar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2410 465.00 del pressupost vigent.
QUART.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT
El Sr. Guasch manifesta:

La regidora d’Ocupació es una aposta i posada en marxa del PSC en aquesta legislatura
i amb el recolzament de tot l’equip de govern, per tant, creiem que és un bon projecte que
s’està fent des del Consell Comarcal i estem a favor de que Banyeres s’adhereixi al
conveni.
Aprovem i volem que es dugui a terme el treball necessari per a que a Banyeres del
Penedès es noti aquesta inversió.

Expedient 145/2017. Modificació de la forma de gestió del servei públic de
mercat
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

APROVAR, SI S’ESCAU, DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT D’ESTABLIMENT DE
LA GESTIÓ DIRECTA DEL SERVEI PÚBLIC DE MERCAT.- EXP.- 145/2017
Vistos els antecedents de l’expedient administratiu per la modificació de la forma de
gestió del servei públic de mercat, que es transcriuen seguidament, amb la literalitat
continguda a la part expositiva dels acords adoptats a la Junta de Govern Local de
data 6 d’abril de 2017:
“ANTECEDENTS:
Primer - Mercat dels diumenges:

ACTA DE PLE

La Sra. Ordóñez manifesta:
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Per tant, en aquest punt on se’ns demana la ratificació de l’adhesió del nostre
Ajuntament en aquest projecte, feta en el seu dia mitjançant decret d’alcaldia,
nosaltres hi votarem a favor i hi donem tot el nostre recolzament.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

El nostre grup aprova i recolza totalment aquesta iniciativa adreçada al
desenvolupament econòmic i laboral de la nostra comarca, que està gestionada pel
Consell Comarcal del Baix Penedès, i que comporta l’elaboració d’un Pla Estratègic
per al període 2017 – 2022.

Al Ple extraordinari de data 25 de juny de 2008 s’aprova inicialment l’establiment del servei públic
de mercat municipal de venda no sedentària en llocs fixos (C/08/044). No es presenta cap
al·legació i es publica l’aprovació definitiva al BOPT i DOGC.
A la Junta general Local de data 16 de juliol de 2008 s’atorga llicència d’ocupació privativa del
domini públic als vials del sector B2 a l’empresa Gestió integral d’Espais Oberts SCCL (C/08/170).
Cal entendre que la figura definida de llicencia es pseudònim de col·laboració concessionat per
gestionar el servei proposat.
En data 1 de setembre de 2011 el Sr. Francesc Àngel Giménez de l’empresa Gestió integral
d’Espais Oberts SCCL desisteix de la Llicència d’ocupació privativa (E/11/3299 ) i reconeix un
deute pendent amb l’Ajuntament per un total de 7.450 € (2.850 € de 2010 i 4.600 € de 2011).

A la Junta General Local de data 12 de juny de 2014 es dona audiència prèvia a la revocació de la
llicència d’ocupació privativa atorgada a l’empresa Marxants de Catalunya SCCL.
En data 26 de setembre de 2014 amb registre d’entrada número 3295 l’empresa Marxants
Catalunya, SCCL realitzen un BUROFAX exposant desacord amb el deute pendent notificat.
En data 9 d’abril de 2014 amb registre d’entrada número 1384 l’empresa Montmercat ofereix els
seus serveis per gestionar el mercat.
A la Junta General Local de data 22 de maig de 2014 es realitza esborrany en temes a tractar i es
parla de fer una adjudicació directa per 10 mesos, mentre es preparen nous Plecs per treure a
concurs la nova gestió de la fira setmanal. El regidor Jerónimo Merino comenta que el document
pendent de firmar el té el secretari.(C/14/074).
Es requereix a l’empresa Montmercat perquè presenti la documentació dels paradistes en quinze
dies (E/15/2578 - 24/09/15).(C/15/152).
A la Junta General Local de data 15 d’octubre de 2015, s’aprova el següent acord:
8.1.– Mercat dels diumenges.
Atès l’irregular funcionament del Mercat dels diumenges, així com la manca d’informació per part
del gestor, que en cap moment ha facilitat la documentació sol·licitada reiteradament, en diferents
reunions mantingudes.
Atès que en l’actualitat s’està redactant un reglament que facilitarà la gestió del mercat dels
diumenges, així com els tractes amb els marxants “Associació de marxants de Catalunya”, que
des d’ara i fins la licitació de la gestió, cooperaran en el seu funcionament.
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En data 18 de desembre de 2013 l’empresa Marxants Catalunya, SCCL realitzen un entrada amb
número 3984 en la qual exposen que el mercat és inviable, que es podria canviar de dia pel
dissabte, que es reconsideri no mantenir les condicions de pagament actuals durant 2014 reduint
la quota a 200€, que reconeixen que a data de l’entrada hi ha un deute pendent de 434€ i
demanen que el compromís del deute de 7.450 € es compensi mitjançant treballs de disseny
gràfic de igual manera com ja han fet amb la factura 11/13 per import de 696,96 € que restant als
7.450 € quedaria un deute pendent de 6.753,04€.

ACTA DE PLE

La signatura del conveni es realitza en data 2 de setembre de 2011 amb compromís d’acceptació
del deute de l’empresa anterior Gestió integral d’Espais Oberts SCCL per un import de 7.450 € a
pagar en un màxim de 25 mensualitats (C/11/170).

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

A la Junta General Local de data 1 de setembre de 2011 s’atorga llicència d’ocupació privativa del
domini públic a l’empresa Marxants Catalunya SCCL per a 4 anys.

Prèvia deliberació i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Acceptar la cooperació de l’Associació de marxant de Catalunya, per a la gestió del
mercat dels diumenges.
Segon.- Trametre un escrit als paradistes del mercat, per tal que tinguin a bé aportar, a les oficines
municipals, la documentació relativa a l’activitat, alta IAE, Autònoms i Seguretat Social,
proveïdors, assegurances, etc., així com informar-los que temporalment i fins a l’adjudicació de les
parades, la seva parada és provisional.
Tercer.- Cas de no poder aportar la documentació directament a les oficines municipals, podran
donar-la al gestor provisional, que la lliurarà a l’Ajuntament, tot comunicant-ho a les oficines
municipals telefònicament al núm. 977671350.
Segon.- Vista l’ordenança fiscal on consta només el mercat municipal de dimecres amb les
següents tarifes:

Parades amb reserva
Parades sense reserva (eventuals)*

26,00 / trimestre natural
3,00 / dia

*Seran admeses sempre i quan hi hagi parades lliures (sense reserva a favor d’algun comerciant)
Tercer.- Vista la necessitat d’incloure a l’ordenança fiscal la tarifa que regularà el mercat municipal
dels diumenges, amb les següents tarifes:

1
2

CONCEPTE

Import (€)

Parades amb reserva *
Parades sense reserva (eventuals)**

2,00 / ml per dia
3,00 / ml per dia

*Els paradistes amb reserva que realitzin el pagament de forma mensual en un pagament únic
tindran un descompte sobre el cost del metre lineal de 0,25€.
**Seran admeses sempre i quan hi hagi parades lliures (sense reserva a favor d’algun
comerciant). Els paradistes sense reserva ho podran ser com a màxim 1 mes i com a mínim 2
diumenges, sent el primer diumenge gratuït.
S’haurà de tenir en compte pel càlcul de la quota el següent:
Si el nombre de metres de l’aprofitament no es sencer, s’arrodonirà per excés per obtenir la
superfície ocupada.
Pel que fa a la motivació per la qual s’apliquen diferents tarifes al marcat dels diumenges respecte
al mercat dels dimecres, aquesta es deu als diferents costos de neteja i d’organització d’un
respecte l’altra.
Aquest punt tercer s’haurà d’aprovar individualment via plenària.
Quart.- Vist l’expedient d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la venda no
sedentària en mercat de marxants del municipi de Banyeres del Penedès aprovat pel ple de 22 de
setembre de 2016.
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Import (€)
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1
2

CONCEPTE

ACTA DE PLE

Tarifa segona. Mercat setmanal dels dimecres: instal·lació de parades de roba, calçat, aliments,
plantes, bijuteria ,...

Capítols Ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercat de marxants:
CAPÍTOL 1 - DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL 2 - EL RÈGIM D’AUTORITZACIONS
CAPÍTOL 3 - TRANSMISSIÓ, EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
CAPÍTOL 4 - EXERCICI DE LA VENDA
CAPÍTOL 5 - DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS
CAPÍTOL 6 - PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT
CAPÍTOL 7 - EL RÈGIM SANCIONADOR

34-

Sisè - Vist l’informe de l’Arquitecta Municipal sobre comptabilitat urbanística respecte a usos i
respecte al inventari de bens com espai de propietat municipal, Annex 1 .
Setè - Vist l’informe de l’Enginyer municipal referent a les condicions que ha de complir l’activitat
de venda no sedentària al municipi de Banyeres del Penedès, Annex 1 .
Vuitè - Atès la necessitat de canviar la forma de gestió per tal de gestionar el servei pels mitjans
directes del propi ajuntament per la conflictivitat i ineficàcia que es despren dels antecedents on
tres empreses des de 2008 fins ara i atenent a la viabilitat de gestió directa segons informe del
Coordinador del Serveis Tècnics, a dalt esmentat.
Novè - Atès la llei de bases de regim local ( RASAL ) sobre competències locals i implantació de
serveis.
Atès el ROAS, art. 188, 159 i 160 sobre procediment per modificar la forma de gestió d’un servei
públic:
Article 188
Formes de gestió
188.1 Els serveis públics locals es poden gestionar directament o indirecta.
188.2 La gestió directa pot adoptar les formes següents:
a) Gestió a través de la mateixa organització ordinària de l’ens local.
b) Per mitjà d’una organització especial desconcentrada.
c) Organisme autònom.
d) Societat mercantil amb capital social íntegrament públic.
188.3 La gestió indirecta es pot realitzar per les formes següents:
a) Concessió.
b) Gestió interessada.
c) Concert.
d) Arrendament.
e) Societat mercantil o cooperativa amb capital social mixt.
188.4 La facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon als ens locals, en
l’exercici de la potestat organitzativa, llevat dels serveis a què es refereix l’article 189 d’aquest
Reglament i del que estableixi, si s’escau, la legislació sectorial.
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2-

Mitjans tècnics i personals per desenvolupar el servei per via de gestió directa (recaptació,
vigilància , tràmit de llicencies, protocol).
Llistat de parades , amb superfície , nom i diligència de pagament de taxa de dimecres, planell
de situació i ocupació real.
Control de compliment de reglament respecte a requisit exigits (art.5 del reglament ) autònoms,
assegurança, declaració responsable.
Redacció de sol·licitud proforma a omplir “in situ” pels interessats.

ACTA DE PLE

1-

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Cinquè - Vis l’informe del Coordinador dels Serveis Tècnics sobre l’estat actual dels mercats amb
la següent informació :

188.5 El canvi de la forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció de l’expedient i la tramitació
del procediment, en els aspectes aplicables, a les quals es refereixen els articles 159 i 160
d’aquest Reglament.
Article 189
Serveis de prestació directa
189.1 Els serveis que comporten l’exercici de potestats indeclinables i de coacció administrativa
els ha de prestar l’ens local en la forma de gestió directa.
189.2 En qualsevol cas, en els supòsits de prestació directa, per si mateix o mitjançant ens
dependents, l’ens local assumeix el servei i exerceix de forma exclusiva les potestats de direcció i
de gestió sobre el servei.

160.1 L’expedient instruït amb els documents a què es refereix l’article anterior s’ha de sotmetre a
informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’insereixin en el Butlletí
Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la
corporació. Simultàniament, s’ha de donar audiència als interessats i a les entitats que, si s’escau,
han exercit la iniciativa.
160.2 El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha d’acordar
l’establiment del servei, n’ha d’aprovar el projecte d’establiment i el reglament que el regula i ha de
preveure els efectes econòmics que se’n deriven, en especial, en el pressupost.
Article 161
Prestació
161.1 Els serveis locals s’han de prestar d’acord amb la legislació sectorial aplicable i el reglament
que els regula.
161.2 Els serveis s’han de prestar amb la continuïtat i la regularitat que el funcionament exigeix,
sense altres interrupcions que les que es produirien si el servei fos prestat directament per l’ens
titular.
ANNEX 1
SISTEMA DE GESTIÓ DIRECTA PER LA PROPIA ENTITAT LOCAL
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Article 160
Procediment per a l’establiment dels serveis
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159.1 La creació d’un servei s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa, un projecte
d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim jurídic de la prestació.
159.2 El projecte d’establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes següents:
a) Les característiques del servei.
b) La forma de gestió.
c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb la
indicació, si s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista.
d) L’estudi econòmic financer i, si s’escau, les tarifes a percebre dels usuaris.
e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que ha de
percebre l’ens local, i la compensació econòmica que, si s’escau, aquest hagi de satisfer.
f) El règim estatutari dels usuaris.
159.3 El reglament que reguli el servei ha de declarar expressament que l’activitat de què es
tracta resta assumida per l’ens local com a pròpia i ha de determinar l’abast de les prestacions a
favor dels ciutadans.
159.4 Per a l’elaboració dels documents esmentats, l’ens local, quan en justifiqui la necessitat,
compta amb l’assistència tècnica i jurídica del consell comarcal, de la diputació i de l’Administració
de la Generalitat per mitjà dels respectius serveis d’assistència local.

ACTA DE PLE

Article 159
Expedient per a la implantació del servei

Definició legal

• Article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local (LBRL).
• Article 252 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).

TRLMRLC
"Article 252. Gestió directa
1. En la gestió directa per l'ens local mateix, aquest assumeix i centralitza el servei, exerceix de
manera exclusiva les potestats de direcció i de gestió.
2. Els mitjans personals i materials del servei s’adscriuen i s’integren en el pressupost de l’ens
local, d'acord amb el principi d'unitat pressupostària."

L’ens local és propietari de les instal·lacions comunes del mercat, per tant, és el responsable
immediat de la seva seguretat i vigilància, de l’administració, de la conservació i del manteniment.
L’Ajuntament s’encarrega del cobrament efectiu de les taxes per l’ocupació de la via pública per
part dels paradistes.
Amb aquest tipus de gestió, l’Ajuntament té la potestat per definir el model de mercat desitjat, que
a banda de la seva vessant comercial, pot fer incidència en aspectes de responsabilitat social i
sostenibilitat.
Possibilitat de redacció de conveni entre Ajuntament i associació de venedors per la delegació de
determinats serveis del mercat perquè siguin gestionats directament per l’Associació.
En aquest cas, l’Ajuntament manté igualment unes atribucions que li són indelegables:
Crear, variar, ordenar o suprimir la prestació del servei.
Aprovació, modificació o derogació del reglament.
El procediment d’adjudicació dels drets d'ocupació dels llocs de venda, així com imposar
mesures d’extinció, canvi de nom, traspassos, etc.
El règim sancionador i la potestat sancionadora, malgrat que alguns aspectes puguin ser
també delegats...
Aprovar les taxes o els preus públics.
Complir amb la vigilància alimentària, el control de preus, d’etiquetatge i altres de caràcter
normatiu o sectorial.
Fixar els horaris del mercat i el calendari d’obertura
Variar el nombre de parades de cada denominació, eliminar-les o introduir-ne de noves.
La Direcció del mercat dependrà directament de l’Òrgan responsable de la gestió, en aquest cas
el propi Ajuntament i les seves funcions seran:
-

La direcció dels aspectes comuns del mercat municipal i del personal que s’hi adscrigui,
sota les ordres de l’Òrgan responsable de la gestió.
Vetllar pel compliment de l’horari i el calendari establert.

ACTA DE PLE

L’Ajuntament amb aquest tipus de gestió s’assegura el correcte funcionament del mercat amb una
major disciplina, amb un control directe del manteniment i de la conservació dels vials.
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Cal partir de la Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en mercat de marxants
del municipi de Banyeres del Penedès aprovat pel ple de 22 de setembre de 2016.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Descripció del sistema:

-

Règim jurídic
Resulta d’aplicació a la venda no sedentària (venda ambulant) les disposicions contingudes a
l’Ordenança o Reglament regulador de la venda no sedentària (venda ambulant) de l’Ajuntament i
serà d’aplicació amb caràcter supletori la següent normativa:

• Llei 7/1996, de 15 de gener, de ordenación del comercio minorista.
• Reial Decreto 1010/1985, de 5 de juny, regulador de la venta ambulante y fuera de
establecimiento comercial permanente.

• Text Refós sobre comerç interior dels preceptes de la Llei 1/1983 i de la Llei 23/1991, de 29 de
novembre de 1991, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març.

• Llei 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor de Catalunya.
• Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina de mercat i defensa dels consumidors i dels usuaris.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

-
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-

Tenir cura que l’activitat es realitzi amb la normalitat i harmonia necessàries segons les
disposicions vigents i el Reglament i donar compte a l’Òrgan competent de tota anomalia
que s’observi.
Procurar pel bon ordre, per la neteja del mercat i l’acurat ús d’instal·lacions i consums.
Atendre les queixes i reclamacions del públic i titulars dels espais i transmetre-les, si
s’escau, a l’Òrgan responsable de la gestió.
Administrar els imports transferits corresponents a les taxes, canons o preus públics del
mercat i cobrar i administrar els imports corresponents a les despeses de materials,
subministraments i consums, per fer front a les despeses necessàries per al manteniment
i consum comuns del Mercat, i tot això d’acord amb la normativa sobre ingressos i
despeses dels ens locals.
Executar les operacions per la cessió de l’ús i procedir al cobrament dels drets per a la
utilització de llocs de venda, places d’aparcament i altres espais i les parts proporcionals
dels serveis auxiliars i/o comuns del mercat.
Assegurar que tots els concessionaris han domiciliat els seus pagaments i revisar que
s’han efectuat els ingressos corresponents, o en el seu defecte fer la recaptació
directament i informar dels impagats.
Practicar la inspecció de llocs de venda, etiquetatge de productes i preus, instruments de
pesada i mesures, comprovar aleatòriament que el pes de les balances és correcte....
Notificar als titulars dels llocs de venda les disposicions dels òrgans de govern del
municipi que els afectin directament.
Tenir cura de totes aquelles competències que resultin de l’aplicació del Reglament o que
delegui expressament l’Òrgan responsable de la gestió.
Vetllar que es realitza el pla de gestió de residus.
Controlar l’activitat de les parades i vigilar que les activitats es desenvolupin de forma
normal, procurant que no es produeixin fraus i que no s’alteri l’ordre.
Aixecar actes davant d’una presumpta infracció.
Suspendre la venda de qualsevol expenedor quan la falta comesa sigui molt greu.
Vigilar que els preus estan indicats amb cartells.
Posar en coneixement de l’Òrgan responsable de la gestió les anomalies detectades i les
faltes registrades.
Controlar i informar dels deterioraments observats en els materials i instal·lacions.
Vetllar pel compliment de les especificacions sobre seguretat, les de seguretat
alimentària, laborals, gestió del medi ambient, reciclatge de residus, prevenció de riscos
laborals i evacuació en cas d’emergència, emanades de la legislació vigent.
Portar tota mena de documentació administrativa i llibres de registre, acomplint amb les
normatives vigents sobre protecció de dades de caràcter personal (registre de
concessions i llicències de parades...)
Realitzar el cobrament efectiu de les taxes per l’ocupació de la via pública per part dels
paradistes.

ACTA DE PLE

-

• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

• Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, art. 188, 159 i 160 sobre
procediment per modificar la forma de gestió d’un servei públic.
Requisits de les peticions dels paradistes
(Article 5 de l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en mercat de marxants
del municipi de Banyeres del Penedès)
La petició habitualment es formalitzarà mitjançant una instància tipus que facilitarà l’Ajuntament.
Aquesta instància haurà de reunir els requisits que estableix l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

c)

Lloc i data.

d)
Signatura del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per
qualsevol mitjà.
D’acord amb l’article 71 de la LPAC es requerirà l’interessat perquè en el termini de deu dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment esmeni la seva sol·licitud
aportant les dades o la documentació que falti, advertint-lo que en cas que no esmenés la
reclamació en el termini indicat, se’l tindrà per desistit de la seva petició.
Emplaçament dels mercats.
L’emplaçament, número de parades, del mercat del dimecres i del mercat dels diumenges està
determinat per l’Ordenança/Reglament municipal regulador de la venda no sedentària.
PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
Mercat del diumenge: Unitat d’actuació B-2.
Mercat del dimecres: Plaça de l’Ajuntament.
Celebració i horari
El peticionari haurà de concretar a quin o quins mercats de periodicitat setmanal vol muntar
indicant el dia o dies de celebració.
L’ Ordenança municipal regulador de la venda no sedentària estableixen un horari d’instal·lació
que pot anar des de les 7 hores fins a les 9 hores i un horari de retirada de les parades que pot
anar des de les 14 hores fins a les 15 hores.
Tant els dies de celebració com l’horari hauran d’adequar-se a allò establert a l’Ordenança o
Reglament regulador de la venda no sedentària. En cas contrari, l’Ajuntament no podrà concedir
l’autorització.
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b)
Fets, raons i petició en què es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud. Entre d’altres, el
sol·licitant hauria de concretar: l’emplaçament del mercat, el dia de celebració i l’horari, i els
productes que volen vendre.

ACTA DE PLE

a)
Nom i cognoms del sol·licitant i en el seu cas de la persona que el representi, així com la
identificació del mitjà preferent o en el seu lloc d’aquell que s’assenyali a efectes de notificació.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Aquestes instàncies hauran d’incloure, entre d’altres, la següent informació:

Productes autoritzats.
El sol·licitant haurà d’especificar el tipus de productes que vol oferir en el mercat privat per
determinar si la seva venda al públic es pot autoritzar o no.
Resolució de dubtes
Els dubtes o discrepàncies
l’Alcaldia-Presidència.

en

l’aplicació

de

la

present

gestió

es

dirimiran

per

Llistat de paradistes
Control i registre dels paradistes amb la superfície, nom, diligència de pagament de taxa,
documentació presentada,....
(documentació que hi consta a l’expedient)

La Unitat d’actuació B-2 es va desenvolupar mitjançant un estudi de detall que va ser aprovat
definitivament el 17 de desembre de 1998. Es van redactar i aprovar definitivament els
corresponents projectes d’urbanització i reparcel·lació, inscrivint-se aquest últim, en el registre de
la propietat i realitzant-se les corresponents cessions.
El certificat final de les obres d’urbanització de la UA-B-2 és va emetre el 20 de març de 2006.
Segons aquest certificat la superfície de vials del sector és de 14.306 m2.
El mercat setmanal es vol desenvolupar en aquesta vialitat.
Segons el pla d’ordenació urbanística municipal vigent, aquesta zona actualment forma part del
polígon d’actuació urbanística PAU-4 “ El Casconar” classificat com a sòl urbà no consolidat que
es transcriu a continuació:

“...Art. 114Polígon PAU-4 “Casconar”
1.Àmbit:
Sòls situats al nord-est del nucli urbà de Banyeres, entre l’avinguda d’Àngel Guimerà, la
prolongació del carrer de la Llibertat, la rambla prevista, paral·lela a l’esmentada avinguda, i vial
situat al sud-est del polígon. També inclou la peça qualificada de “zona verda” situada junt a
l’accés a la urbanització Els Boscos.
La superfície total del polígon és de 36.588 m².
2.Localització: Plànol d’ordenació O.4a
Coordenades UTM: x: 381712,6655; y: 4570928,7195
x: 380846,2293; y: 4570302,0667
3.Règim del sòl: Sòl urbà no consolidat.
4.Objectius:
-Integració en el model morfològic urbà previst per a l’àrea situada al nord-est de l’avinguda
d’Angel Guimerà, canvi de l’ús industrial pel residencial garantint la continuïtat del sistema viari

ACTA DE PLE

L’activitat del mercat setmanal dels diumenges es vol situar a l’àmbit de l’antiga denominació
UA-B-2, actual PAU-4 “el Casconar”. Concretament, a la vialitat.
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Vist l’informe tècnic de l’Arquitecta Municipal sobre comptabilitat urbanística del sòl on es vol
ubicar el mercat setmanal, la tècnica subscriu:

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Classificació i qualificació del sòl on es desenvolupa el mercat setmanal

proposat, i obtenció del sòl qualificat d’espai lliure públic proper a l’accés als Boscos.
-Desenvolupar la gestió urbanística i dur a terme les obres d’urbanització necessàries.
5.Condicions d’ordenació:
a)Zonificació
La zonificació, establerta pel POUM, es concreta en les següents qualificacions urbanístiques:
Edificació plurifamiliar aïllada (clau 5)........................... 9.263 m² 25,32%
Habitatge amb protecció oficial RG i RE (clau HGE)......... 2.142 m² 5,85%
Habitatge amb protecció oficial RG i RE/Habitatge amb protecció oficial PC (clau
HGE/HPC)......................................................... 2.059 m² 5,63%
Espais lliures públics (clau P)...........................................8.600 m² 23,50%
Viari (clau V)...................................................................14.524m² 39,70%

Índex sectorial d’edificabilitat resultant: 0,58 m²st/m²s

Edificabilitat màxima total: 21.500,00 m²st
Distribuïda de la següent forma:





Habitatge lliure...........................................................................12.000,00 m²st
Habitatge amb protecció oficial RG i RE.....................................5.000,00 m²st
Habitatge amb protecció oficial PC.............................................3.000,00 m²st
Comercial (mínim)......................................................................1.500,00 m²st

c)Densitat
-

La densitat global d’habitatges resultant és de: 60 hab./Ha

-

El número total màxim d’habitatges és de 222, distribuïts en els següents règims:





Habitatges lliures (màxim)..........................................................132 habitatges
Habitatges amb protecció oficial RG i RE (mínim)...................... 56 habitatges
Habitatges amb protecció oficial PC (mínim)...............................34 habitatges

d)Cessions
Sistemes:
Espais lliures públics 8.600 m² (23,50%)
Viari
14.524 m² (39,70%)
Zones:
Cessió lliure i gratuïta del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon,
exempta de les càrregues d’urbanització.
e)Paràmetres de l’edificació
L'ocupació màxima de l'edificació, el número màxim de plantes i la distància mínima als fronts de
parcel·la seran els que s’indiquen en el plànol d’ordenació O.4a.

ACTA DE PLE

-
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b)Aprofitament urbanístic
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Total àmbit poligonal...................................................36.588 m² 100,00%

6.Condicions de gestió:
El sistema d’actuació serà preferentment el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
7.Altres condicions:

Cal destacar que, aquesta nova delimitació del PAU-4, manté la vialitat existent de la UA-B2 , a
més d’ampliar-la, pel que la zona que ocuparà el mercat setmanal estarà qualificat de sistema
viari.

“...Art. 77 Sistema viari (clau V)
El POUM estableix les determinacions dels sistemes de comunicació, sensperjudici del seu
ulterior desenvolupament a efectes d’urbanització. En el cas de Banyeres del Penedès, els
sistemes d’infraestructures de comunicació queden limitats al sistema viari (clau V).
Art. 78 Definició, tipus i categories
1.

2.

El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa
viària i exclusivament dedicats a la circulació de persones, vehicles i àrees
d’aparcament de vehicles.
S’estableixen els següents tipus de vies:

V1. Xarxa bàsica territorial constituïda per carreteres i autopistes o vies
segregades, subjectes a la seva legislació específica.
V2. Xarxa viària bàsica municipal, formada pels carrers estructurants assenyalats
dins del sòl urbà i urbanitzable i aquells destinats a comunicar les diferents àrees o nuclis urbans.
V3. Xarxa complementària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà no principals,
del sòl urbanitzable que tenen com a funció donar accés als solars i a les parcel·les. En el sòl
urbanitzable és determinaran mitjançant la redacció del Pla parcial urbanístic corresponent.
V4. Xarxa de camins, que es constitueixen en 4 categories -que es desenvolupen a
l’Art. 80- que estructura el territori no urbà, comunica nuclis urbans, masies i altres vies de
comunicació, a l’hora que permet l’accés a les diferents finques rústiques.
3.

Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no són
edificables, ni amb caràcter provisional. En els plànols d’ordenació es grafien les
línies de no edificació, d’acord amb la legislació sectorial de la matèria.

4.

Les determinacions del Pla, pel que fa a la xarxa viària, es podran completar

ACTA DE PLE

El polígon d’actuació urbanística PAU-4 “el Casconar” està pendent de desenvolupar.
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-

La reserva de places d’aparcament s’establirà en planta soterrani.
El projecte d’urbanització del sector, haurà de tenir en compte la incidència que sobre el
mateix poden tenir els serveis urbanístics d’altres sectors de desenvolupament que hagin
de transcórrer pel seu intern, tant pel que fa al traçat com a la capacitat de desguàs dels
cabals, en el cas del sistema de clavegueram.
D’acord amb el que preveu l’Art. 122 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el sector
haurà de participar, mitjançant reparcel·lació econòmica, en els costos d’execució de les
infraestructures hidràuliques de serveis urbanístics de caràcter general, necessàries per
garantir el seu desenvolupament. A aquests efectes, e lPOUM delimita un àmbit
d’actuació urbanística comú que comprèn tots els sectors en sòl urbanitzable i en sòl
urbà, així com els polígons d’actuació urbanística en sòl urbà....”
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-

mitjançant la redacció dels Plans especials o parcials, segons correspongui, i podrà
ajustar-se el seu traçat mitjançant Plans de millora urbana en el sòl urbà.
5. A la xarxa viària urbana i camins veïnals, caldrà preveure reserva d’espai suficient,
per a la col·locació i la integració dins el paisatge de contenidors o equivalents.
La col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda, visibles des de la via pública, estarà
sotmesa a les determinacions de la legislació vigent i a la prèvia llicència municipal. En qualsevol
cas, queda prohibit situar publicitat en la xarxa bàsica territorial i en els camins rurals del municipi
de Banyeres del Penedès. Només s’admet situar indicadors en les cruïlles dels camins, per tal de
facilitar la localització de nuclis, masies, jaciments arqueològics o altres elements del patrimoni
cultural i natural.
Art. 79 Xarxa bàsica territorial



La línia d’edificació, a la distància prevista per la legislació vigent des de la calçada, on no
s’admetrà cap tipus d’obra nova.

2. En concret, per a la xarxa bàsica territorial s’estableix una servitud de protecció que
determina la línia d’edificació, grafiada als plànols d’ordenació, d’acord amb el que disposa la
legislació de carreteres: Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres i la Llei 7/1993, de 30 de setembre,
de carreteres. Aquests sòls poden ser de domini privat amb els usos que estableix el Pla, però
ajustant-se sempre a les limitacions que estableix la legislació de carreteres abans esmentada.
3. En relació als sòls ocupats per l’autopista, els seus àmbits de servitud i d’influència,
serà d’aplicació el que es regula en la següent legislació sectorial:




Articles del 16 al 20 de la “Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y
explotación de autopistas en régimen de concesión”.
Articles del 20 al 28 de la “Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras”.
Articles 25, 42, 55, 84 i 94 del “Reglamento General de Carreteras /RD 1812/1994, de 2
de septiembre)”.

Les activitats que es desenvolupin en qualsevol àmbit del terme municipal hauran de
complir amb el que s’estableix a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, de forma que no afecti el normal funcionament de les autopistes,
especialment amb l’emissió de fums, vapors o d’altres substàncies volàtils que puguin envair les
calçades de les mateixes i reduir la visibilitat dels conductors.
Art. 80 Camins rurals
1.

Categories: s’estableixen les categories següents:
a)Vies intermunicipals
b)Camins interurbans d’utilització preferent
c)Camins bàsics
d)Camins complementaris

2.

Vies intermunicipals: té aquesta categoria el camí l’Arboç-Banyeres-Forn d’Obra.
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La zona d’afecció, on només s’admetran els usos que siguin compatibles amb la
seguretat vial i les obres d’enjardinament o viàries.
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1. Les vies segregades i carreteres fora del sòl urbà, que formen la xarxa bàsica
territorial, hauran de respectar, d’acord amb la legislació sectorial vigent, el règim de protecció
consistent en:

3.

Camins interurbans d’utilització preferent: tenen aquesta categoria els camins següents:
-Camí de Casa Roja a Sant Miquel i carretera de El Vendrell.
-Camí de Sant Miquel a l’Arboç.

-Camí de Papiol
-Camí de l’Arboç
-Camí de Banyeres a Casa Roja i Saifores
-Camí de Saifores a Mas Roig i Casa Roja
-Camí de la Casa Murada
-Camí de Casa Roja a l’IDIADA
-Camí de Saifores a Santa Oliva
-Camí Vell de Llorenç
-Camí perimetral de l’IDIADA
-Camí de Banyeres a Bellvei
-Camí de la Gornal
Camins complementaris: tenen aquesta categoria la resta de camins públics.
Edificacions, Construccions, Murs i Tanques d’Obra:

Les edificacions, construccions, murs i tanques d’obra que es pretenguin executar al llarg dels
camins, no podran situar-se a distàncies menors de les següents:
-Categoria a)......................8 m
-Categoria b)......................8 m
-Categoria c)......................5 m
-Categoria d)......................3 m
Comptat a partir de l’aresta exterior de la calçada.
Si per raons del tipus de construcció o de la qualificació urbanística del sòl els hi fos aplicable una
altre distància, s’adoptarà la major de les mesures resultants.
7.

Tanques diàfanes:

S’entenen com a tanques diàfanes, aquelles tanques formades per elements diàfans o calats,
desmuntables com xarxes de simple torsió, empalitzades, filats, vegetació, etc., sempre que no
superin una alçada màxima de 2 m, i que no continguin en la seva construcció altres elements
d’obra que un sòcol de formigó, bloc o maó d’un màxim de 30 cm d’alçada.
Aquests tipus de tanques, no podran situar-se a distàncies menors de les següents:
-Categoria a)......................3 m
-Categoria b)......................3 m
-Categoria c)......................2 m
-Categoria d)......................1 m
Comptat des de l’aresta de l’esplanació.
En tot cas les tanques diàfanes que s’autoritzin amb posterioritat a l’aprovació inicial d’aquest Pla,
no seran indemnitzables en el supòsit de resultar afectades per obres de condicionament o millora
del camí.
Idèntic criteri s’aplicarà per aquells serveis urbanístics particulars que puguin resultar afectats.

ACTA DE PLE

5.
6.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Camins bàsics: tenen aquesta categoria els camins següents:
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4.

Els marges de pedra seca construïts a la manera tradicional, sense altre material que la pròpia
pedra, tindran la mateixa consideració que les tanques diàfanes, sempre que no ultrapassi
l’alçada del terreny colindant al camí.
8.

Modificació de traçats i altres paràmetres:

No es podrà modificar la traça, ni el perfil longitudinal ni el transversal dels camins sense la
corresponent autorització municipal.
9.

Règim pels camins interurbans millorats:

D’acord amb la Llei 7/1993 de 30 de setembre, de carreteres, té la consideració de tram urbà, la
part de carretera que transcorre per sòl classificat com a urbà pel planejament urbanístic. Es
considera travessera, la part de tram urbà en la qual hi ha edificacions consolidades almenys en
dues terceres parts de la seva longitud i que tingui un entramat de carrers almenys en un costat.
En aquests trams, el règim d’autoritzacions seguirà les disposicions establertes en l’Art. 37 de la
Llei 7/1993.
Art. 82 Desenvolupament
1. Les línies que delimiten la xarxa viària local bàsica i la xarxa viària local secundària
en sòl urbà en els plànols d’ordenació, indiquen la magnitud i disposició del sòl reservat per a
aquesta, així com la secció bàsica més adequada al carrer. Seguint aquestes indicacions, els
Plans Especials o Parcials, i si és el cas, els Estudis de detall, assenyalaran les alineacions i
rasants i precisaran el disseny de cadascuna de les vies en el que fa referència a la distribució de
calçades per a vehicles, voreres i passos per a vianants, elements d’arbrat i superfícies de
jardineria, amb la finalitat de millora de la qualitat ambiental o de protecció de les àrees urbanes,
seguint les directrius que figuren als plànols d’ordenació.
2.En la regulació del sòl no urbanitzable es preveuen el règim i mesures urbanístiques
en relació amb les vies rurals....”
Segons l’article 53.1. de la Llei d’Urbanisme en els terrenys compresos en polígons d’actuació
urbanística, es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que no siguin prohibits per la
legislació i el planejament sectorial o pel planejament territorial o urbanístic, mentre que no s’hagi
iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a
l’execució de l’actuació urbanística que els afecta.
Segons l’article 53.6. de la Llei d’Urbanisme els terrenys destinats a sistemes urbanístics ja
adquirits per l’Administració pública poden ésser utilitzats de manera temporal i esporàdica per a
instal·lar-hi mercats ambulants o per desenvolupar-hi activitats de lleure, esportives, recreatives,
culturals, aparcaments públics i similars. L’autorització d’aquest usos per l’administració titular del
domini públic no comporta l’incompliment de l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats
determinades pel planejament urbanístic.

ACTA DE PLE

Art. 81 Trams urbans i travesseres
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En aquest supòsit, les noves tanques diàfanes que es vulguin instal·lar, no podran autoritzar-se a
distàncies menors de 3 m, comptats des de l’aresta de l’esplanació, i subsistirà la condició
d’indemnitzables per les que es situïn a menys de 10 m de l’aresta exterior de la calçada.
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Els camins interurbans que, com a conseqüència d’un projecte de millores i/o adequació, passin a
tenir un perfil transversal constant, amb una calçada per a circulació de vehicles automòbils, igual
o superior a 6 m, es regiran en tot, a partir de la data d’aprovació de l’esmentat projecte, per la
legislació vigent de carreteres.

A més, cal que l’enginyer municipal emeti el corresponent informe en quant a les condicions que
ha de complir dita activitat i les mesures a adoptar.
Condicions que ha de complir l’activitat de venda no sedentària
Vist l’informe tècnic de l’Enginyer municipal en relació a la modificació de forma de gestió del
servei de mercats, referent a les condicions que ha de complir l’activitat de venda no sedentària al
municipi de Banyeres del Penedès. Vistos els antecedents, el tècnic subscriu:
Que resulta d’aplicació a la venda no sedentària(venda ambulant) les disposicions contingudes a
l’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en mercats de marxants del municipi
de Banyeres del Penedès aprovada pel ple municipal de 22 de setembre de 2016.
Es tot el que cal informar al respecte pel moment, no obstant el consistori amb el seu millor criteri
acordarà el que consideri oportú.

SOL·LICITUD DE PARADA AL MERCAT SETMANAL DEL Dimecres
Diumenge
Nom i cognoms o raó social
DNI / NIF
Adreça a efectes de notificacions

Núm.

Codi postal i població

Província

Telèfon mòbil

FAX

Núm. de compte per efectuar el cobrament de
taxes (20 dígits)

Escala Pis

Porta

Correu electrònic
Titular

Exposo:
Que estic interessat en l’ocupació de via pública amb un parada al mercat setmanal del diumenge
dedicada a la venda de :
Alimentació
Plantes
Roba
Altres
Metres Lineals :
Documentació que s’adjunta:
( S’ha de complir amb lo indicat a l’Art. 5 de l’Ordenança del mercat)
Fotocopia del DNI o titular de l’activitat.
Justificant d’estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i
d’estar al corrent de pagament.
Declaració responsable mercat setmanal de venda no sedentària.
Assegurança de responsabilitat civil vigent.

justificar
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Telèfon fix

Bloc

ACTA DE PLE

La sol·licitud que caldrà presentar a l’Ajuntament per tal de poder optar a una parada al mercat
dels dimecres i al mercat del diumenge i que es podrà demanar a les oficines de l’Ajuntament,
contindrà la següent informació:

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Petició per instal·lar una parada de mercat privat.

Altres:
Sol·licito: La autorització per ocupar la via pública amb una parada al mercat setmanal
Banyeres del Penedès ..... de ................................. de 20...... “

Atès que la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2017, en base als
antecedents exposats, va adoptar els següents acords:
“Primer.- Sotmetre a informació pública, pel termini de 30 dies l’expedient de referència mitjançant
anuncis al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis de la corporació i donar audiència als interessats i entitats interessades al procediment.

Atès que, exposat l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies,
mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web municipal, no s’ha produït
cap reclamació.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 20 d’abril de 2017, va aprovar
provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa
per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions
o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries al carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic, havent esdevingut definitiu l’acord en data 5 de
juliol de 2017.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del
2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de
2017.
Per tot això,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar definitivament l’expedient de modificació del sistema de gestió del
servei de mercat, un cop justificada la conveniència i oportunitat de prestar el servei
de forma directa.
SEGON.- Significar que l’Ajuntament autoritza l’ús de mercat en aquest àmbit de
manera provisional i transitòria fins que es desenvolupi l’ús indicat al POUM, tal i

ACTA DE PLE

Tercer.- Procedir a les comunicacions i publicacions escaients.”
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Segon.- Establir la gestió directa com forma de gestió dels dos mercats municipals de Banyeres
del Penedès, en seguiment del protocol d’actuació redactat pel Coordinador dels Serveis Tècnics,
i que consta com ANNEX nº 1 al present acord.
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Posteriorment, el Ple de la corporació amb la resolució prèvia dels eventuals suggeriments
acordarà l’aprovació de l’expedient de referencia.

com indica l’informe de l’arquitecta contractada per l’Ajuntament, Sra. Mireia Barba
Lloret, que hi consta a l’expedient.
TERCER.- Procedir a les comunicacions i publicacions escaients.
QUART.- Complir les fases indicades al protocol annex 1, elaborat pel Coordinador
dels Serveis Tècnics.
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

En aquest punt, volem aprofitar per agrair al regidor responsable d’aquesta àrea, el
Sr. Inglada, que ens convoqués fa unes setmanes a una reunió informativa sobre
aquesta iniciativa del canvi de forma de gestió del servei públic de mercat, on se’ns
va informar de les mesures que volia adoptar i se’ns va donar la opció de poder-hi fer
aportacions.
Com ja li vam dir en aquell moment, el nostre grup, tot i que tenim les nostres
reserves sobre l’efectivitat real d’aquesta mesura, entenem perfectament que la
vulguin intentar dur a terme. Durant els dos mandats anteriors vàrem ser
perfectament coneixedors de que és molt difícil, o fins i tot gairebé impossible, trobar
gestors externs que sàpiguen potenciar el mercat i fer-ne una correcta gestió.
Arribada a aquesta conclusió trobem totalment comprensible que optin per la gestió
directa.
Per tant, per part nostra no hi trobaran cap obstacle i els la votarem a favor. Tot i les
reserves exposades anteriorment, els volem manifestar que esperem i desitgem que
aquesta feina serveixi finalment per revertir la tendència actual dels mercats, tant el
dels diumenges com el dels dimecres.
La Sra. Ordóñez manifesta:
Donar les gràcies al Sr. Inglada per fer-nos partíceps al projecte. Portem molt de
temps amb aquest tema, seguim amb moltes queixes per part de la gent i dels
paradistes i l’únic que volem és que d’una vegada es dugui a terme la gestió per part
de l’Ajuntament, que es compleixi el conveni que aprovem definitivament i li anava a
preguntar quan començarien però ja ens ha contestat que al setembre, esperem que
sigui al més aviat possible perquè tot vagi bé.

ACTA DE PLE

El Sr. Guasch manifesta:
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Una vegada aprovat definitivament aquest expedient s’iniciaran les contractacions
necessàries. Hi havia una intenció que a l’agost ja entrés en funcionament aquesta forma
de gestió, però amb la baixa del secretari i les vacances del personal ja ens anirem al
setembre. Ara ja s’ha començat a presentar la documentació dels paradistes a
l’Ajuntament i pel setembre ja es podrà gestionar des de l’Ajuntament el mercat.
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El Sr. Inglada manifesta:

Expedient 478/2017. Aprovar el nomenament dels membres de la Comissió
Municipal de Delimitació del municipi de Banyeres del Penedès
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

Per tot l’anterior, es proposa al Ple Municipal:
PRIMER.- Nomenar, com a membres de la Comissió Municipal de Delimitació en
representació del terme municipal de Banyeres del Penedès, a les següents
persones:
- Amadeu Benach i Miquel, Alcalde-President de la corporació
- Núria Figueras Tuset, Regidora de l’Ajuntament
- Anna Ordoñez Rivero, Regidora de l’Ajuntament
- Mireia Barba Lloret, arquitecta contractada per l’Ajuntament
- José Félix Velasco Martínez, Secretari-Interventor i Tresorer de la corporació
SEGON.- Notificar a la Direcció General de l’Administració Local el present acord.
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT
El Sr. Guasch manifesta:
Tal i com se’ns va informar en la Junta de Portaveus, i d’acord amb el requeriment de
la Direcció General d’Administració Local, estem d’acord en la creació de la Comissió
Municipal de delimitació del municipi de Banyeres, en el nostre cas únicament per
resoldre l’expedient de delimitació entre els límits de Banyeres i Sant Jaume dels
Domenys, iniciat per aquesta Administració. Per tant, votarem a favor de la creació
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Atès que així mateix ens comunica que tal i com preveu l’article 28.2 del decret abans
esmentat, la corporació ha d’adoptar, en un termini màxim de dos mesos, l’acord
plenari de nomenament de la comissió municipal de delimitació, que haurà d’estar
formada per l’Alcalde, dos regidors, un tècnic i el secretari de l’Ajuntament.

ACTA DE PLE

Atès que la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya, en el seu escrit rebut en data 23 de juny de 2017 i
amb número de registre d’entrada E/17/2428, comunica la resolució de la Direcció
General d’Administració Local, de 16 de maig de 2017, per la qual s’inicia l’expedient
de delimitació del municipi de Banyeres del Penedès amb els municipis limítrofs que
es relacionen, d’acord amb allò establert en l’article 28.1 del Decret 244/2007, de 6
de novembre, pel que es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

APROVAR, SI S’ESCAU, EL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ
MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ.- EXP. 478/2017 – O/17/032

d’aquesta Comissió Municipal i acceptem el nomenament de la Sra. Núria Figueras
Tuset com a representant del nostre grup en aquest òrgan col·legiat.
La Sra. Ordóñez manifesta:
Considerem molt favorable que l’actual Govern hagi pres la decisió que amb aquesta
comissió estiguem representants tots els partits polítics que conformen el consistori
d’aquest Ajuntament. Per la qual cosa votarem a favor.

Expedient 774/2017. Conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en
àmbit enginyeria industrial entre el Consell Comarcal Baix Penedès i
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN
ÀMBIT ENGINYERIA INDUSTRIAL ENTRE EL CONSELL COMARCAL BAIX
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
Per provisió d’Alcaldia de data 28 de juny de 2017 s’inicia expedient per a l’aprovació
i signatura d’un conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en àmbit
enginyeria industrial entre el Consell Comarcal Baix Penedès i l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès.
En data 13 de juliol de 2017, el secretari interventor tresorer emet informe respecte al
conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en l’àmbit enginyeria industrial
entre el Consell Comarcal Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en
el qual s’acredita que a la modificació de crèdit núm. 4/2017, aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió de data 15 de juny de 2017, s’ha dotat el crèdit pressupostari
adequat i suficient per atendre les despeses derivades d’aquest conveni per l’any
2017, a l’aplicació pressupostària 9200 465.01 i per import de 1.980,00 euros.
Aquesta modificació de crèdit ja ha entrat en vigor.
Atès el borrador del conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en àmbit
enginyeria industrial entre el Consell Comarcal Baix Penedès i l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que s’adjunta com annex.
Atès que el conveni estén els seus efectes fins el 31 de desembre de 2020, podent
ser objecte de pròrroga fins el 30 de juny de 2021.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del

ACTA DE PLE

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE
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Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
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Favorable

2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de
2017.
Per tot això,
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès al conveni de
col·laboració per a l’assistència tècnica en àmbit enginyeria industrial entre el Consell
Comarcal Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

CINQUÈ.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès.
Annex literal del Conveni Col·laboració per a l’assistència tècnica en àmbit
enginyeria industrial entre el Consell Comarcal Baix Penedès i l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès
“Els articles 28.1 i 30 del text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l'article 85 del text refós de
la Llei municipal i del règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, estableixen que correspon als consells comarcals prestar assistència
tècnica als municipis que ho requereixin, assegurar l'establiment i adequada
prestació del serveis municipals en el territori de la comarca, tot tenint en compte les
diferents necessitats dels municipis.
Els Ajuntaments d'Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre,
Masllorenç, el Montmell i Santa Oliva estan interessats a rebre assistència tècnica en
matèria d’enginyeria industrial des del Consell Comarcal del Baix Penedès i, per
aquest motiu, li delegaran les competències que d'acord amb l'article 25.2.b,c,d,e) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, els corresponen com a pròpies,
en els termes “conveni de col·laboració per a l'assistència tècnica en l'àmbit de
l’enginyeria industrial entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos
ajuntaments de la comarca”, que es transcriurà més avall.
El conveni, com instrument de cooperació en l'exercici de competències delegades
entre administracions públiques, és un procediment jurídic habitual, regulat tant a la
legislació estatal com a l'autonòmica, a la de règim local i a la sectorial. Entre d'altres
a l'article 57 de la Llei 7/1985, de bases de règim local; art. 150 del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya; art. 108 i ss de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya; art. 47 i ss de la Llei 40/2015. 1 d'octubre, de règim jurídic del sector

ACTA DE PLE

QUART.- Significar la necessitat de considerar aquesta despesa com a despesa de
caràcter plurianual a les bases d’execució del pressupost.
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TERCER.- Informar que a l’aplicació pressupostària 9200 465.01 del vigent
pressupost hi ha pressupost per assumir les despeses derivades d’aquest conveni
durant l’exercici 2017, considerant que la prestació del servei d’enginyeria industrial
es preveu iniciar en data 1 de setembre de 2017.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

SEGON.- Facultar a l'alcalde per a la signatura d'aquest conveni amb el Consell
Comarcal del Baix Penedès.

públic; i article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny. Així mateix cal recordar que l'art. 4.1.c) del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, exclou els convenis entre entitats locals de l'àmbit contractual.
D'acord amb l'article 114.3.e) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya correspon al ple, per majoria absoluta legal, l'adopció d'acords relatius a la
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com
també l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió. En el mateix sentit,
l'article 47.2. h) de la Llei 7/1985, de bases de règim local.
En conseqüència, l'alcaldia proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Quart. Encarregar al Consell Comarcal les tasques materials per la publicació
conjunta dels acords municipals de delegació i comarcal d'acceptació de les
competències municipals pròpies.
Cinquè. Donar trasllat d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès i als
Serveis Territorials de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Sisè. Publicar el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment
a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Annex. Text del Conveni
Conveni de col·laboració per a l'assistència tècnica en l'àmbit de l’enginyeria
industrial entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la
comarca (2017-2020).
El Vendrell (...) 2017
REUNITS:
D'una part, la Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del
Baix Penedès, actuant en nom i representació de la corporació comarcal,
especialment autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...)
D'altra part, el Sr. Joaquim Nin Borredà, alcalde de l'Ajuntament d'Albinyana, actuant
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Tercer. Autoritzar i ordenar la despesa que de la signatura present conveni se'n
deriva per les arques municipals.

ACTA DE PLE

Segon. Facultar a l'alcalde/ssa, Sr/a. (...) per a la signatura d'aquest conveni amb el
consell Comarcal del Baix Penedès
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Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de (...) al conveni de col·laboració per a
l'assistència tècnica en l'àmbit de l’enginyeria industrial entre el Consell Comarcal del
Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca, el text del qual s'incorpora com
a annex al present acord

en nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzat per acord
plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, el Sr. Joan Sans Freixas, alcalde de l'Ajuntament de l’Arboç, actuant en
nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzat per acord
plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, el Sr. Amadeu Benach Miquel, alcalde de l'Ajuntament de Banyeres del
Penedès, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).

D'altra part, la Sra. Immaculada Costa Ramon, alcaldessa de l'Ajuntament de
Montmell, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzat per acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sra. Cristina Carreras Haro, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa
Oliva, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
Les parts reconeixen competència i capacitat d'obrar per formalitzar aquests Conveni
i obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa:
MANIFESTEN:
Primer. Els Ajuntaments d'Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei,
Bonastre, Masllorenç, el Montmell i Santa Oliva estan interessats a rebre
assistència tècnica en matèria enginyeria industrial des del Consell
Comarcal del Baix Penedès i, per aquest motiu, li delegaran les
competències que d'acord amb l'article 25.2.b,c,d,e) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de bases del règim local, els corresponen com a pròpies, en els
termes del present Conveni de col·laboració per a l'assistència tècnica en
l'àmbit de l’enginyeria industrial.
Segon. Que és d'interès per totes les parts que el Consell Comarcal presti als
Ajuntaments signataris l'assistència tècnica en matèria d’enginyeria
industrial amb l'abast i condicions pactades més avall.
El Consell Comarcal i els Ajuntaments tenen interès a subscriure aquest
conveni per a la prestació d'assistència tècnica, que subjecten a les
següents

ACTA DE PLE

D'altra part, la Sra. Sra. Núria Manchado Llorens, alcaldessa de l'Ajuntament de
Masllorenç, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
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D'altra part, el Sr. David Godall Sanromà, alcalde de l'Ajuntament de Bonastre,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzat
per acord plenari adoptat en sessió (...).
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D'altra part, el Sr. Fèlix Sans Mañé, alcalde de l'Ajuntament de Bellvei, actuant en
nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzat per acord
plenari adoptat en sessió (...).

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
Primera. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual
correspon a la comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el
territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals, en els
termes establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la
legislació de règim local.

L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació
de serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels
municipis corresponents en la prestació del servei.
Quarta. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya preveu la realització
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels
òrgans administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encarregada
a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per raons
d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè
tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent.
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents
PACTES:
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en
l'àmbit de l’enginyeria industrial del Consell Comarcal del Baix Penedès als
Ajuntaments d'Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre,
Masllorenç, el Montmell i Santa Oliva.
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Tercera. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de
conformitat amb allò que estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà
prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.

ACTA DE PLE

Segona. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a
la prestació d’assistència tècnica.
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L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
estableix que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions
de cooperació poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir
amb criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de
coordinació establerts.

Segon. Especificació de l'assistència objecte del conveni
1. Personal que presta l'assistència: Un/a enginyer/a superior, especialitat
industrial (Grup A, subgrup A1)
2. Dedicació a l'assistència: Enginyer/a, 80% jornada completa.
3. Règim de treball: El personal adscrit a l'assistència tindrà incompatibilitat
absoluta per a l'exercici professional privat de l'enginyeria industrial en els
termes municipals dels Ajuntaments signants d'aquest conveni. Tampoc podrà
participar com a soci, col·laborador o contractat extern de despatxos
d'enginyeria que tinguin la seu o rebin encàrrecs professionals de l'àmbit
territorial de referència.

7. Possibilitat de pròrroga: dotze mesos addicionals, sobre un màxim de tres
anys del programa.
8. Tasques concretes a realitzar dins de l'assistència tècnica en l'àmbit de
l’enginyeria industrial:
◦
Orientar i assessorar els òrgans de govern municipal i les comissions
informatives pertinents, sobre temes relacionats amb infraestructures de
serveis, instal·lacions urbanes, prevenció i control d’activitats i, en general,
les relacionades amb l’enginyeria industrial municipal.
◦
Elaborar informes tècnics de control i supervisió de serveis propis de
l’Ajuntament. A tall enunciatiu, enllumenat públic, xarxa d’aigües residuals,
xarxa de subministrament d’aigua potable, etc.
◦
Elaborar informes tècnics de control i supervisió de serveis i
instal·lacions externes d’infraestructura urbana del tipus gas, aigua,
electricitat, telefonia, etc.
◦
Elaborar informes tècnics que s’hagin d’incorporar expedients
municipals, com poden ser sol·licituds de subvencions, imposició i
ordenació de taxes de serveis, seguiment de contractes de manteniment,
etc.
◦
Assessorar i redactar plecs de prescripcions tècniques particulars en
contractes de serveis, subministraments, gestió de serveis públics del seu
àmbit de coneixement tècnic o concessions o servei; i altres tasques
vinculades amb expedients de contractació.
◦
Redactar pressupostos, memòries valorades i plànols d'obres municipals
vinculades a serveis que puguin ser objecte de contractació menor
(inferior a 50.000 € IVA exclòs), fins i tot l'assumpció de la direcció
facultativa, la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució i
l'elaboració dels projectes “as-built”.
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6. Durada del programa: 2017 – 2020.

ACTA DE PLE

5. Programa: Conveni de col·laboració per a l'assistència tècnica en l'àmbit de
l’enginyeria industrial entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos
ajuntaments de la comarca (2017-2020).
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4. Vinculació del personal amb el Consell Comarcal: funcionarial interina per
programa temporal.

10. Tècnic que prestarà l'assistència: Enginyer/a industrial. D’acord amb la
clàusula anterior, la seva titulació determina les exclusions.
11. Lloc de prestació de l'assistència: Dependències i oficines dels respectius
Ajuntaments.
12. Horaris: El tècnic es presentarà en el seu lloc de treball a l'Ajuntament
respectiu en els horaris que es convinguin, d’acord amb la intensitat de
l’assistència que l’Ajuntament hagi sol·licitat.
Els Ajuntaments sol·licitants puntuals d’assistència (hores a demanda) rebran
el servei en la mesura de les possibilitats del tècnic d’assumir noves tasques,
per ordre correlatiu de demanda i de manera subsidiària a l’assistència que es
presta als Ajuntaments que l’han sol·licitat amb caràcter fix i reiterat. En el
càlcul de costos s’ha inclòs la previsió de 11 hores/any per cadascun
d’aquests ajuntaments.
A diferència de quan el tècnic realitza la jornada completa diària en el municipi
(7 hores 30 minuts), en el cas que no esgoti la seva jornada diària a
l'Ajuntament i, per tant, realitzi part la de jornada al Consell o en un altre
ajuntament, el temps de desplaçament està inclòs dins de la seva jornada.
13. Organització del treball: Dins la seva jornada de treball, el tècnic
disposarà de temps suficient per organitzar internament el seu treball, per
estudiar els reglaments i ordenances propis dels Ajuntaments als que està
assignat i fer les avaluacions internes sobre el desenvolupament del servei.
Així mateix, disposaran d'un màxim del 4% del temps (5 hores/mes aprox.) a
la coordinació del servei en el Consell Comarcal.
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9. Exclusions: No formen part d'aquesta assistència
◦
Realitzar aixecaments topogràfics.
◦
Assessorar, redactar plecs tècnics o projectes d’obres que no siguin del
seu àmbit de coneixement i titulació i, concretament, els que corresponen
als arquitectes, aparelladors i/o enginyers d’edificació i altres enginyeries
(tècnica d’obres públiques o camins, canals i ports, etc.).
◦
Redactar projectes o avant projectes d'obres o serveis de primer
establiment reforma, gran reparació o d'edificació superiors a 50.000 €
IVA exclòs.
◦
Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut en fase d'execució
vinculada a projectes descrits en el paràgraf anterior.
◦
Redactar instruments de planificació urbanística (PUOM, PP urbanístics
o de delimitació, PE o plans de millora urbana).
◦
Actes de gestió tributària de l'Impost sobre Béns Immobles i Impost
sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
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◦

Control i supervisió de projectes externs.
Emetre informes tècnics i de seguiment en expedients de prevenció,
control i inspecció d’activitats, coordinant-se amb la unitat d’urbanisme.
Atendre les entrevistes concertades per a resoldre consultes dels
ciutadans. A tall d’exemple: problemes d’aigües residuals, orientació de
com resoldre tràmits d’activitats subjectes a control i en el seu cas sobre
molèsties ocasionades per les dites activitats, etc.

ACTA DE PLE

◦
◦

14. En relació a les condicions de treball, cal tenir en compte el Conveni
col·lectiu i Acord del treball del Consell Comarcal del Baix Penedès
(enunciativament: dret a jornada flexible, temps per esmorzar, dies de lliure
disposició, assistir a accions formatives, permisos, etc.)
15. El tècnic tindrà dret a gaudir de les festes locals corresponents al municipi
del Vendrell.
16. Els dies declarats festa oficial (estatal, autonòmica o local) no es prestarà
l'assistència.
17. Sistema de determinació del cost de l'assistència:

G=

18. Distribució de la dedicació (intensitat) entre els Ajuntaments i cost final de
l’assistència:
Ajuntament

Intensitat de l’assistència Import anual

Albinyana

154 hores/any

6.930 €

L’Arboç

330 hores/any

14.850 €

Banyeres

132 hores/any

5.940 €

Bellvei

154 hores/any

6.930 €

Masllorenç

88 hores/any

3.960 €

Santa Oliva

220 hores/any

9.900 €

SUBTOTAL

1.078 hores/any

48.510 €

Ajuntament

Assistència estimada

Import hora efectiva €

Bonastre

11 hores/any

495 €

Montmell

11 hores/any

495 €

SUBTOTAL

22 hores/any

990 €

TOTAL

1.100 hores/any

49.410 €

Cost preu/hora: 45,00€/h

Tercer. Naturalesa del conveni
1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit
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F=

Sou a 68% jornada completa d'un/a enginyer/a, subgrup A1
Complement específic (desplaçament dins TM i incompatibilitats)
Quota empresarial a la seguretat social (33,75% retribucions brutes)
Dietes per desplaçament dels tècnics als municipis (amb cost de seg. social)
Costos indirectes 15% associats a la incorporació del personal a la plantilla CCBP (inclou
pòlissa de responsabilitat civil professional).
Despeses d’aplicacions informàtiques, en el cas que no estiguin finançades per
l’Ajuntament o per la Diputació de Tarragona
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D'on:
A=
B=
C=
D=

ACTA DE PLE

COST FINAL DE L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA = A+B+C+D+E+F+G

d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Per a la seva
interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies clàusules i,
supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò
establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i per la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, una vegada entri en vigor.
2. El programa d'assistència tècnica en l'àmbit d’enginyeria industrial, en
mèrits del qual es formalitza el present Conveni, s'integra en el pressupost de
Consell Comarcal en el Servei número 16 anomenat “Assistència a la Gestió
Local”.

3. A subscriure una pòlissa de responsabilitat civil professional que cobreixi
de manera adequada els danys patrimonials causats involuntàriament a
tercers per fets derivats de l'exercici de l'assistència tècnica d’enginyeria
industrial.
4. A mantenir informat els Ajuntaments del desenvolupament del servei per
mitja de la convocatòries periòdiques de la Comissió de Seguiment, la inclusió
en la memòria anual del Consell Comarcal de dades globals del servei i el
lliurament als Ajuntaments de les seves dades respectives.
Cinquè. Obligacions dels Ajuntaments
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per poder exercir
satisfactòriament les funcions assistencials acordades.
2. Posar a disposició del servei una dependència adequada lliure de tota
despesa (neteja, llum, aigua, climatització, etc.), en què hi haurà:
◦
Mobiliari (taula de despatx, cadires, arxivadors, etc.).
◦
Equips d'ofimàtica (telèfon, ordinador, impressora, escàner, connexió
internet, manteniment i seguretat informàtica o participació de
l'Ajuntament al conveni SITAC).
3. Posar a disposició del tècnic el suport administratiu necessari per la eficient
prestació de l'assistència, la gestió de l'agenda de citacions de les entrevistes
sol·licitades per la ciutadania a càrrec de SAC municipal i altres elements que
coadjuvin a la bona prestació.
4. A mantenir la delegació i assumir el compromís de permanència en el
conveni, i en les obligacions econòmiques que se'n deriven, fins el 30 de

ACTA DE PLE

2. Assumir les obligacions socials relacionades amb la vinculació funcionarial
establerta.
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1. Incorporar el personal amb titulació professional adient adscrit a
l'assistència tècnica d’enginyeria industrial en la seva plantilla de personal,
amb la tipologia de vinculació a dalt indicada.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Quart. Obligacions del Consell Comarcal

desembre de 2021.
5. Abonar al Consell Comarcal la quota individualitzada que resulti d'aplicar el
sistema de distribució entre els ajuntaments del cost final de l'assistència,
prèviament determinat d'acord amb el sistema a dalt previst.
Sisè. Gestió econòmica

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i
vetllar pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el
control i avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així
com, proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les
obligacions que s’estableixen en aquest conveni.
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe,
personal directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les
reunions de la comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic
adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú.
Vuitè. Vigència
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els
seus efectes el 31 de desembre de 2020.
2. El conveni pot ser objecte de pròrroga que, en tot cas, no hauria de superar
el 30 de juny de 2021.
Novè. Extinció



Les causes d’extinció del conveni són les següents:
L’acord entre les parts.
La demora en el pagament per part d'un ajuntament. El Consell Comarcal
tindrà dret a resoldre el conveni en relació a l'Ajuntament demorat i al
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Setè. Comissió de Seguiment

ACTA DE PLE

2. Anualment es revisarà la variació del cost final de l'assistència tècnica, per
mitjà de l'actualització de les previsions dels seus components (A a F)
explicitats en el pacte segon.17 i s'actualitzaran les quotes municipals
resultants.
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1. El Consell Comarcal, d'acord amb les dades resultants del sistema de
distribució de les quotes resultants del cost final de l'assistència, emetrà i
notificarà trimestralment a cada Ajuntament el document d'ingrés de la seva
aportació. L'Ajuntament efectuarà l'ingrés en el termini màxim de dos (2)
mesos a comptar des de la recepció de la notificació. Transcorregut aquest
termini, autoritza al Consell Comarcal a fer compensació de crèdits.




rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència
d’això.
El compliment del període de vigencia.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per
qualsevol de les parts.

3. Cas que persistís la divergència, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels
jutjats contenciosos administratius de Tarragona.
I, perquè consti, se signa aquest conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en
nou exemplars, dels quals un roman en poder de cada part i el novè es trametrà als
Serveis Territorials del Departament de Governació, Relacions Institucionals i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Segueixen signatures i fe pública del secretaris”
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT
El Sr. Guasch manifesta:
Tal i com ja va ser el nostre posicionament en l’adhesió al conveni establert amb el
Consell Comarcal per a l’assistència tècnica en l’àmbit d’urbanisme, en aquest cas
ens reiterem. Estem a favor de mancomunar i agrupar aquests serveis a través del
Consell Comarcal atès que no només comporten una millora en l’aspecte econòmic
sinó que alhora resolen la vessant contractual d’aquests serveis professionals que a
la majoria d’ajuntaments de petites dimensions se’ls fa de difícil solució.
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2. Les parts procuraran responsablement que llurs divergències no afectin la
regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris o a altres
ajuntaments. En cap cas, basant-se en una divergència d’interpretació, una
part pot considerar-se habilitada per incomplir o ajornar les seves obligacions,
en especial les de cofinançament.

ACTA DE PLE

1. En cas que sorgeixin dificultats en l’execució del conveni motivades per
diferents criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en
sessió formal, davant una Comissió Arbitratge integrada pels alcaldes i
alcaldesses membres de la Permanent del Consell d’Alcaldes, el conseller
comarcal delegat de Suport a la Gestió Municipal i un vicepresident del
Consell, que farà les funcions de president de la Comissió. Si l’Ajuntament
afectat tingués un representant en la Comissió així constituïda, aquest serà
substituït per un altre alcalde o conseller comarcal nomenat per la
Presidència. Aquesta Comissió elevarà un informe a la Presidència del
Consell i a l'Alcaldia o alcaldies, que les parts es comprometen a tenir en
compte a l’hora de fixar la posició de les corporacions respectives en la
controvèrsia.
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Desè. Arbitratge i jurisdicció

Per tant, votarem a favor de l’adhesió del nostre Ajuntament en aquest Conveni de
col·laboració per a l’assistència tècnica en àmbit enginyeria industrial amb el Consell
Comarcal Baix Penedès.
La Sra. Ordóñez manifesta:

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ
AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI
D’IMPLANTACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UNA PLATAFORMA
DESTINADA A LA GESTIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS DE L’ACTIVITAT I
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
Per provisió d’Alcaldia de data 22 de juny de 2017 s’inicia expedient per a l’aprovació
i signatura d’un conveni de col·laboració per a l’encàrrec de gestió de la licitació del
servei d’implantació i posada en funcionament d’una plataforma destinada a la gestió
per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu.
Els articles 28.1 i 30 del text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l'article 85 del text refós de
la Llei municipal i del règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, estableixen que correspon als consells comarcals prestar assistència
tècnica als municipis que ho requereixin, assegurar l'establiment i adequada
prestació del serveis municipals en el territori de la comarca, tot tenint en compte les
diferents necessitats dels municipis.
Els Ajuntaments d’Albinyana, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès,
Bonastre, Cunit, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva estan
interessats a encarregar de gestió de la licitació del servei d’implantació i posada en
funcionament d'una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de
l’activitat i procediment administratiu al Consell Comarcal del Baix Penedès, en els
termes del conveni específic que es transcriurà més avall.

ACTA DE PLE

Favorable
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Expedient 861/2017. Conveni de col·laboració per a l'encàrrec de gestió al
Consell Comarcal del Baix Penedès de la licitació agregada d'una plataforma
destinada a la gestió per mitjans electrònics de l'activitat i procediment
administratius

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Donat que és una iniciativa que es va dur a principi d’aquesta legislatura, com també
va ser la de l’arquitecte, estem totalment d’acord amb signar el conveni amb el
Consell Comarcal donat que l’estalvi que suposa és considerable, passant de 14.400
euros a uns 5.900 euros anuals, aproximadament, i sobretot que sigui legal la gestió
que faci aquest enginyer.

D'acord amb l'article 11 de la Llei 40/2015. 1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, mitjançant l'instrument jurídic de l'encàrrec de gestió una administració pública
pot encarregar a una altra diversa activitats de caràcter material o tècnic. L'encàrrec
es formalitza per mitjà d'un conveni que es publicarà al diari oficial corresponent.
L'òrgan encomanat ha de tenir competència pròpia per executar l'encàrrec.

Atès que de conformitat amb l’article 114.3.e) del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya correspon al ple, per majoria absoluta legal, l'adopció
d'acords relatius a la transferència de funcions o activitats a altres administracions
públiques, així com també l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió. En
el mateix sentit, l'article 47.2. h) de la Llei 7/1985, de bases de règim local.
Per tot això exposat,
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès al conveni de
col·laboració per a l'encàrrec de gestió de la licitació del servei d’implantació i posada
en funcionament d'una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de
l’activitat i procediment administratiu, el text del qual s'incorpora com a annex al
present acord. L’encàrrec de gestió assenyala els màxims, tant en termini (màxim 3
anys) com en cost (possibilitat de contractar diferents serveis), de manera que la
concreció de la durada i dels serveis a contractar mitjançant la licitació agregada
seran fixats en el plec de clàusules que s’elaborarà per la contractació, amb la
conformitat i acord de tots els municipis que s’hi adhereixin.
SEGON.- Facultar a l'alcalde per a la signatura d'aquest conveni amb el Consell
Comarcal del Baix Penedès.
TERCER.- Autoritzar i ordenar la despesa que de la signatura present conveni se'n
deriva per les arques municipals.
QUART.- Encarregar al Consell Comarcal les tasques materials per la publicació
conjunta dels acords municipals de delegació i comarcal d'acceptació de les
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Vistes les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’article 84
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 25 de la Llei 7/19985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.

ACTA DE PLE

Vist l’informe de la Secretaria Intervenció, en sentit favorable.
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El conveni, com instrument de cooperació en l'exercici de competències delegades
entre administracions públiques, és un procediment jurídic habitual, regulat tant a la
legislació estatal com a l'autonòmica, a la de règim local i a la sectorial. Entre d'altres
a l'article 57 de la Llei 7/1985, de bases de règim local; art. 150 del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya; art. 108 i següents de la Llei 26/2010, de
3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya; art. 47 i següents de la Llei 40/2015. 1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic; i article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny. Així mateix cal recordar que l'art. 4.1.c) del Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, exclou els convenis entre entitats locals de l'àmbit contractual.

competències municipals pròpies.
CINQUÈ.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès.
SISÈ.- Publicar el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment
a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació
pública i bon govern i trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de
Catalunya, Departament d’Afers i Relacions Institucionals, Exterior i Transparència.
Annex. Text del Conveni
“Conveni de col·laboració per a l'encàrrec de gestió de la licitació agregada del
servei d’implantació i posada en funcionament d'una plataforma destinada a la
gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu de
diversos ajuntaments de la comarca del Baix Penedès

D'altra part, la Sr. Amadeu Benach Miquel, alcalde de l'Ajuntament de Banyeres del
Penedès, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sra. Agnès Ferré Cañellas, alcaldessa de l'Ajuntament de la Bisbal del
Penedès, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzat per acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sr. David Godall Sanromà, alcalde de l'Ajuntament de Bonastre,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzada
per acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sra. Montserrat Carreras Garcia, alcaldessa de l'Ajuntament de Cunit,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzada
per acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, el Sr. Jordi Marlès Ribas, alcalde de l'Ajuntament de Llorenç, actuant en
nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzada per acord
plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sr. Magí Pallarès Morgades, alcalde de l'Ajuntament de Sant Jaume
dels Domenys, actuant en nom i representació de la corporació municipal,
especialment autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sra. Cristina Carreras Haro, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa
Oliva, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
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D'altra part, el Sr. Joaquim Nin Borredà, alcalde de l'Ajuntament d'Albinyana, actuant
en nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzada per
acord plenari adoptat en sessió (...).

ACTA DE PLE

D'una part, la Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del
Baix Penedès, actuant en nom i representació de la corporació comarcal,
especialment autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...)

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

REUNITS:

autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
Les parts reconeixen competència i capacitat d'obrar per formalitzar aquests Conveni
i obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa:
MANIFESTEN:

En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES:
Primer. Actuacions objecte del conveni
L’Ajuntament encarrega al Consell Comarcal la gestió de la licitació d'una plataforma
destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu
juntament amb tots aquells municipis de la comarca que també s’hi adhereixin, a fi
d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental.
Segon. Àmbit subjectiu
Els signataris dels conveni determinen el seu àmbit subjectiu.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

3. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha detectat que un dels subministres
d’utilització comuna per part dels municipis de la demarcació en el que hi ha
manques evidents en la solució actual és la relacionada amb la gestió informatitzada
de la comptabilitat pública i la seva interconnexió amb els programaris de gestió
administrativa. Es considera que un procediment de compra centralitzada ha de
permetre obtenir un estalvi important en termes d'escala i permetre als ajuntaments
amb menys capacitat de gestió accedir a les mateixes solucions que els que
disposen de majors recursos.
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2. Atès l’interès i la predisposició mostrada per diferents municipis de la comarca, el
Consell Comarcal del Baix Penedès té la intenció d’agregar la demanda de
determinats subministraments i serveis dels municipis del territori amb un interès
comú d’estalvi econòmic i procedimental. En aquest sentit, els articles 203, 204 i 205
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya preveu que la realització
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres
òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de
diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la
a terme. Així mateix, l’apartat 5è preveu que, si l’òrgan, organisme o entitat pública
que rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de
formalitzar mitjançant un conveni.

ACTA DE PLE

1. El Consell Comarcal del Baix Penedès té com a competència l’assistència i la
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, amb la finalitat d’assegurar la
prestació integral i adequada pels municipis de la comarca, tan des del punt de vista
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.

Tercer. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu
Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a
l’Ajuntament. Així, cal que trameti al Consell Comarcal del Baix Penedès l’acord de
l’òrgan de govern competent del compromís de despesa per import que figura a
continuació, corresponent a la contractació del servei d’una plataforma de gestió
electrònica de l’activitat i procediment administratiu i la instal·lació d’aquests, IVA
inclòs, en l’aplicació pressupostària del pressupost de 2017 amb el concepte
corresponent al subministrament objecte d’aquesta contractació.

30.000,00 €
33.000,00 €
34.500,00 €
19.500,00 €
72.500,00 €
30.000,00 €
28.000,00 €
30.500,00 €

Aquesta tramesa és un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació
del servei i la seva instal·lació. Mitjançant la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament
es compromet a:
 assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest
conveni.
 assumir les característiques i prestacions tècniques establertes pel Grup de
Treball, les quals seran incorporades en el plec de clàusules tècniques
corresponent.
 acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs
de clàusules administratives particulars, així com de les valoracions
efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per la
mesa.
 acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que
s’adjudiqui
 assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.
 signatura del contracte administratiu individualitzat que resulti de l'adjudicació
 vetllar pel compliment dels termes contractuals, fiscalitzar les tasques dels
proveïdors i realitzar un seguiment del subministrament. (Aquesta previsió
abasta exclusivament l’Ajuntament de Cunit; per a la resta d'Ajuntaments la
tasca és assumida pel Consell Comarcal -lletra f del pacte Quart, f).
Quart. Procediment
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Estimació cost total
(3 anys)
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Albinyana
Banyeres del Penedès
La Bisbal del Penedès
Bonastre
Cunit
Llorenç del Penedès
Sant Jaume dels Domenys
Santa Oliva

Import 2017
(Implantació aprox. 2
octubre)
2.500,00 €
2.750,00 €
2.900,00 €
1.645,00 €
6.050,00 €
2.500,00 €
2.350,00 €
2.550,00 €

ACTA DE PLE

Ajuntament

a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació per acord del Ple i a la disposició de la
despesa anual necessària, que serà un requisit previ essencial per iniciar el
procediment de licitació de les aplicacions i la instal·lació d’aquestes.
b) Amb aquest certificat, el Consell Comarcal del Baix Penedès elaborarà l’expedient
de contractació per a la contractació agregada dels programari informàtic de gestió
comptable, mòduls connexes i la instal·lació d’aquests en relació amb cada
Ajuntament. Aquesta contractació la realitzarà de manera agregada amb la resta de
municipis que li hagin encarregat aquesta gestió, i triarà la modalitat contractual més
favorable d’acord amb el seu criteri.

f) El Consell Comarcal del Baix Penedès vetllarà pel compliment dels termes
contractuals, fiscalitzarà les tasques dels proveïdors i realitzarà un seguiment del
subministrament. També actuarà com a interlocutora entre l’empresa proveïdora i els
Ajuntaments per a tots els temes que siguin rellevants en la gestió del servei.
(Aquesta previsió no s'aplica a l’Ajuntament de Cunit que assumeix directament
aquesta acció, d'acord amb el pacte quatre “in fine” dels present Conveni. En tot cas,
el Consell Comarcal, dins les seves capacitats, prestarà les ajudes que els
Ajuntaments li sol·licitin amb la finalitat d'assegurar els objectius materials del
procediment de contractació).
g) L’Ajuntament designarà un coordinador que actuarà com a interlocutor amb el
Consell Comarcal del Baix Penedès.
Cinquè. Relacions amb el proveïdor
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis als Ajuntaments d’acord
amb el preu i les condicions fixades en el contracte. L’Ajuntament haurà de pagar en
el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Sisè. Seguiment i incidències
En cas que l’Ajuntament incompleixi el termini establert per als pagaments amb el
proveïdor, rebrà una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als
interessos corresponents. L’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal les
incidències que es derivin del desenvolupament de l’execució del contracte perquè
en tingui coneixement i constància administrativa per a una possible resolució. El
servei corresponent de la Consell Comarcal del Baix Penedès farà les tasques de

ACTA DE PLE

e) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de
manera segregada, d'acord amb els contractes signats, i s’adreçarà als diferents
ajuntaments, com a titulars i responsables del pagament.
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d) Realitzats els tràmits corresponents i transcorreguts els terminis que assenyala la
Llei, els Ajuntaments signaran de manera individualitzada els contractes amb
l'empresa adjudicatària.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

c) El Consell Comarcal del Baix Penedès adjudicarà el contracte a l’empresa
proveïdora seleccionada, en el nom i interès dels Ajuntaments que li han encarregat
la gestió, i els comunicarà l'acord adoptat.

seguiment i control dels acords contractuals amb el proveïdor (validació de factures,
compliment de compromisos, incidències, etc.).
Setè. La vigència del conveni
La vigència s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període de
garantia previst en el contracte signat entre l'Ajuntament i l’adjudicatària, un cop
realitzat el lliurament de tots els béns i un cop s’hagin instal·lat amb plena satisfacció
per part de tots els Ajuntaments, en un termini màxim d’un any.
Vuitè. Modificacions amb posterioritat a l'aprovació
El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant
del Consell Comarcal del Baix Penedès com de tots els Ajuntaments signataris

 Pels secretaris/àries i interventors/ores dels ajuntaments interessats.
 Pel secretari, interventora i cap del Departament de Tecnologia i Manteniment
del Consell Comarcal
El Grup de Treball pot incorporar altres tècnics dels Ajuntaments especialistes en
contractació, comptabilitat pública i tecnologies d'informació i comunicació, fins un
màxim de 15 persones.
El Grup de Treball estarà en permanent comunicació per mitjà d'eines informàtiques i
farà les reunions que estimi convenient.
De les propostes més significades del Grup de Treball, la Consellera Delegada
reportarà informació al Consell d'Alcaldes.
Desè. Naturalesa administrativa
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la
jurisdicció contenciosa administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.
Onzè. Causes d'extinció
 acord entre les parts
 demora en el pagament per part d'un ajuntament. El Consell Comarcal tindrà
dret a resoldre el conveni en relació a l'Ajuntament demorat i al
rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència
d’això
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El Grup de Treball estarà composat:

ACTA DE PLE

Sota la coordinació de la Consellera Comarcal Delegada de Suport a la Gestió
Municipal, es constituirà un grup de treball multidisciplinar que te per finalitat dotar de
coneixement tècnic expert a aquesta iniciativa de licitació agregada d'un
subministrament informàtic i de la seva efectiva aplicació a una pluritat d'Ajuntaments

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Novè. Grup de Treball Comissió de Seguiment

 compliment del període de vigència
 incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per
qualsevol de les parts
Dotzè. Arbitratge i jurisdicció

I, perquè consti, se signa aquest conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en
nou exemplars, dels quals un roman en poder de cada part i el novè es trametrà als
Serveis Territorials del Departament de Governació, Relacions Institucionals i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Segueixen signatures i fe pública del secretaris”
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT
El Sr. Guasch manifesta:
En la mateixa línia que ens posicionàvem en el punt anterior, manifestem que trobem
del tot adient que el nostre Ajuntament s’adhereixi a la compra agregada d’una
plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediments
administratius.
Al igual que en el cas anterior, això hauria de revertir en una millora dels costos de
d’adquisició d’aquesta plataforma, a l’hora que també allibera feina en tot el procés
de contractació.
Per tant, hi votarem a favor.
La Sra. Ordóñez manifesta:
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Cas que persistís la divergència, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats
contenciosos administratius de Tarragona.

ACTA DE PLE

Les parts procuraran responsablement que llurs divergències no afectin la regularitat
de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris o a altres ajuntaments. En cap cas,
basant-se en una divergència d’interpretació, una part pot considerar-se habilitada
per incomplir o ajornar les seves obligacions, en especial les de cofinançament.
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En cas que sorgeixin dificultats en l’execució del conveni motivades per diferents
criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en sessió formal, davant
una Comissió Arbitratge integrada pels alcaldes i alcaldesses membres de la
Permanent del Consell d’Alcaldes, la consellera comarcal delegada de Suport a la
Gestió Municipal i un vicepresident del Consell, que farà les funcions de president de
la Comissió. Si l’Ajuntament afectat tingués un representant en la Comissió així
constituïda, aquest serà substituït per un altre alcalde o conseller comarcal nomenat
per la Presidència. Aquesta Comissió elevarà un informe a la Presidència del Consell
i a l'Alcaldia o alcaldies interessades, que les parts es comprometen a tenir en
compte a l’hora de fixar la posició de les corporacions respectives en la controvèrsia.

És una eina iniciada també a principis de legislatura, posada en marxa al 2016, que
encara que el “gestiona” té deficiències al ser una aplicació nova, ens ha servit per
complir amb les obligacions de les administracions en temes de transparència.
Entenem que s’hagi de fer la licitació a través del Consell Comarcal per poder
contractar-lo durant més temps. L’únic que esperem és que al ser una licitació surti la
mateixa empresa que tenim, sinó serà una nova adaptació a un nou programa amb
tots els mals de cap que això comporta pels treballadors.

Expedient 898/2017. Aprovació de la massa salarial del personal laboral
corresponent a l'any 2017
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

Per provisió d’aquesta Alcaldia de data 28 de juny de 2017, es va iniciar l’expedient
per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral
d’aquesta Corporació corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava
l’emissió d’informe per part de la Secretaria Intervenció Municipal.
El pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2017 va ser aprovat inicialment pel
Ple en acord de data 30 de desembre de 2016, el qual va esdevenir definitiu, una
vegada exposat al públic sense reclamacions, en data 8 de febrer de 2017.
La secretària interventora tresorera accidental ha emès informe en data 28 de juliol
de 2017 sobre el procediment legal aplicable, en el qual s’acredita que l’import de la
massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
ascendeix a 421.507,31 € i de l’organisme autònom Fundació Josep Cañas a
15.494,37 €.
FONAMENTS DE DRET
L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article
103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a
les corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del
sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter
general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
L’article 18, apartat Quatre, de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2017, disposa que la massa salarial del personal laboral
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ANTECEDENTS

ACTA DE PLE

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I DEL SEU
ORGANISME AUTÒNOM CORRESPONENT A L’ANY 2017.- EXP. 898/2017

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses
d’acció social meritades per aquest personal en 2016, excloses les prestacions i
indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social
a càrrec de la Corporació, les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o
acomiadaments i les indemnitzacions per despeses que hagués realitzat el
treballador.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del
2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de
2017.
Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta entitat local per
l’exercici 2017, la qual ascendeix, inclòs l’increment del 1% autoritzat per la Llei
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017, a les
quantitats següents:
Ajuntament de Banyeres del Penedès:
Massa salarial personal laboral: 421.507,31 €
Organisme autònom Fundació Josep Cañas:
Massa salarial personal laboral: 15.494,37 €
La massa salarial no suposa un increment global de les retribucions superior a l’1%
respecte les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat pels dos
períodes objectes de comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a
antiguitat del mateix.
SEGON.- Significar que la proposta d’acord de la corresponent modificació de crèdit
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La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al
Butlletí Oficial de la Província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest
article 103.bis LBRL.

ACTA DE PLE

Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa
vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals
correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l’excepció
prevista a la disposició addicional 16a LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Aquesta massa salarial, conforme a l’apartat Dos del mateix precepte, no pot tenir en
l’any 2017 un increment global superior a l’1% respecte les vigents a 31 de desembre
de 2016, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació, tant
pel que respecte a efectius de personal com a antiguitat del mateix.

que empara l’increment de l’1% de les retribucions del personal previst a l’article
18.Quatre de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2017, s’inclou a l’ordre del dia de la mateixa sessió plenària on es debatrà la
present proposta.
TERCER.- Fer públic aquest import en la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província en el termini de vint dies.
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT
El Sr. Guasch manifesta:

Expedient 960/2017. Modificació de crèdit núm. 5/2017, modalitat transferència
de crèdits, fent ús del Fons de contingència
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

APROVAR, SI S’ESCAU, INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
5/2017, MODALITAT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, I ACORDAR EL SEU
FINANÇAMENT FENT ÚS DEL FONS DE CONTINGÈNCIA.- EXP. 960/2017
Vista la provisió d’aquesta Alcaldia de data 14 de juliol de 2017, per la qual s’incoa
l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2017, sota la modalitat de transferència
de crèdit entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa, que s’ha de
finançar amb el Fons de contingència inclòs en el pressupost municipal.
Vista la memòria d’aquesta Alcaldia, en la qual es detallen les transferències a
realitzar entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa i es justifica la
necessitat de tramitar aquesta modificació de crèdit per donar compliment a l’article
18.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’exercici 2017, que preveu un increment de les retribucions del personal del sector
públic d’un 1% respecte les vigents a 31 de desembre de 2016.
Vist l’informe de la Secretaria Intervenció, en sentit favorable.
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Estem a favor de l’aprovació de la massa salarial sabent que tot ve del govern
central, però no podem oblidar el maltracte que han sufert els treballadors de
l’administració. Creiem que s’hauria de revisar el conveni dels treballadors del nostre
municipi. El nostre vot és a favor.

ACTA DE PLE

La Sra. Ordóñez manifesta:

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

En aquest punt i inclús el següent, que van directament relacionats, hi votarem a favor
dels dos. No tenim cap intervenció a fer ja que les mesures adoptades estan dins dels
marcs legals.

Vistes les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’article 84
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 25 de la Llei 7/19985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest expedient és el Ple, de
conformitat amb l’article 179.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, amb l’article
40.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del
Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i amb les Bases 10 i 27 de les d’execució
del pressupost per l’exercici 2017.
Per tot això exposat,

Aplicació
Progr.

Econòmica

9200
9200
3231
3231
9200

12000
12003
12005
12006
12006

3231

12100

9200

12100

3231

12101

9200

12101

3231
9200

12103
12103

1320

13000

1533

13000

3230

13000

3321
3340
3371

13000
13000
13000

9200

13000

9200

13001

1320

13002

1533

13002

3230

13002

Descripció

Retribucions bàsiques. Sous del Grup A1
Retribucions bàsiques. Sous del Grup C1
Retribucions bàsiques. Sous del Grup E
Retribucions bàsiques. Triennis
Retribucions bàsiques. Triennis
Retribucions complementàries. Complement
de destí
Retribucions complementàries. Complement
de destí
Retribucions complementàries. Complement
específic
Retribucions complementàries. Complement
específic
Altres complements
Altres complements
Retribucions bàsiques. Servei de vigilància
municipal
Retribucions bàsiques. Brigada d’obres
Retribucions bàsiques. Escola bressol
municipal
Retribucions bàsiques. Biblioteca pública
Personal laboral. Cultura
Retribucions bàsiques. Espai jove
Retribucions bàsiques. Administració
general
Hores extraordinàries
Complement d’antiguitat. Servei de
vigilància municipal
Complement d’antiguitat. Brigada d’obres
Complement d’antiguitat. Escola bressol
municipal

Crèdits
inicials

Transferències
de crèdit

Crèdits
finals

29.648,44
4.991,91
7.755,44
2.095,94
5.502,82

296,48
49,92
77,55
20,96
55,03

29.944,92
5.041,83
7.832,99
2.116,90
5.557,85

4.356,10

43,56

4.399,66

29.072,96

290,73

29.363,69

3.499,02

34,99

3.534,01

36.199,60
3.210,84
4.139,68

362,00
32,11
41,40

36.561,60
3.242,95
4.181,07

38.180,24
55.297,36

381,80
552,97

38.562,04
55.850,33

69.124,36
18.271,31
21.016,58
6.268,08

691,24
182,71
210,17
62,68

69.815,60
18.454,02
21.226,75
6.330,76

161.703,03
10.000,00

1.617,03
100,00

163.320,06
10.100,00

1.116,02
1.520,50

11,16
15,21

1.127,18
1.535,71

3.625,19

36,25

3.661,44

ACTA DE PLE

Transferències en aplicacions de despeses. Altes
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2017, en la
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea
de despeses, fent ús del Fons de contingència inclòs en el pressupost municipal,
d’acord amb el detall següent:

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

13002

1533

13100

3230

13100

1320

15000

1533

15300

1320

16000

1533
3230

16000
16000

3231

16000

3321
3340
3371
9200

16000
16000
16000
16000

189,59
1.890,64
237,82

1,90
18,91
2,38

191,49
1.909,55
240,20

12.835,06
5.499,77

128,35
55,00

12.963,41
5.554,77

3.733,80
4.683,12

37,34
46,83

3.771,14
4.729,95

1.151,40

11,51

1.162,91

13.875,50
22.751,30
24.015,77

138,76
227,51
240,16

14.014,26
22.978,81
24.255,93

5.549,37
5.824,39
7.078,33
2.130,68
78.148,32

55,49
58,24
70,78
21,31
781,48

5.604,86
5.882,63
7.149,11
2.151,99
78.929,80

TOTAL

7.061,90

Transferències en aplicacions de despeses. Baixes
Aplicació
Progr.

Econòmica

9290

50000

Descripció

Fons contingència

Crèdits
inicials

Transferències de
crèdit

7.615,39
TOTAL

7.061,90

Crèdits
finals
553,49

7.061,90

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT
La Sra. Ordóñez manifesta:
Que es paguin els endarreriments d’aquests 7 mesos al més aviat posible.

Expedient 823/2017. Moció del grup municipal PDeCAT per rebutjar la Sentència
que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, dels grups BNY (4), ICV (1) i PDeCAT (3); En
contra: 2, del grup PSC (Sres. Anna Ordóñez Rivero i Marian
Sainz López); Abstencions: 0; Absents: 0

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

9200

Complement d'antiguitat. Biblioteca pública
Complement d’antiguitat. Cultura
Complement d’antiguitat. Espai jove
Complement d’antiguitat. Administració
general
Retribucions bàsiques. Brigada d'obres
Personal laboral temporal. Escola bressol
municipal
Productivitat. Servei de vigilància municipal
Complement dedicació especial. Brigada
d’obres
Seguretat Social. Servei de vigilància
municipal
Seguretat Social. Brigada d’obres
Seguretat Social. Escola bressol municipal
Seguretat Social. CEIP Mare de Déu del
Priorat
Seguretat Social. Biblioteca pública
Seguretat Social. Cultura
Seguretat Social. Espai jove
Seguretat Social. Administració general
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13002
13002
13002

ACTA DE PLE

3321
3340
3371

Es dóna lectura per part del portaveu del grup municipal PDeCAT a la moció,
presentada en data 10 de maig de 2017.
“Na Núria Figueras Tuset, en Jordi Guasch Bea i na Joana Josepa Fernández Coll,
en virtut de la nostra condició de membres de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, compareixem i com millor s’escaigui en Dret,

Per això, PROPOSEM que des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès s’acordi:
PRIMER.- Rebutjar la sentència que inhabilita Artus Mas, Joana Ortega i Irene Rigau.
SEGON.- Proposar i recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal que
en nom del poble català, en el moment que sigui procedimentalment possible,
presenti un recurs davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans del Consell
d’Europa per fer possible la vulneració dels principis democràtics i de l’estat de dret.
TERCER.- Instar des del món local a la Comissió europea per tal que iniciï el
procediment previst a la “rule of law”, per tal que s’activi l’article 7 del Tractat de la
UE, que regula el procediment en cas de violació dels valors de la UE per un estat
membre. “
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT
El Sr. Guasch manifesta:
Aquesta és la proposta que sotmetem a votació a data d’avui, tot i que va ser
proposada ja amb força antelació.
A data d’avui, potser podríem incloure altres inhabilitacions o altres sentències que
han afectat a altres càrrecs polítics pel mateix motiu però la deixem tal i com està i
sotmetem al vostre criteri si considereu oportú aprovar-la o no.

Codi Validació: 6DDDJ9RKYXT5L2GWPRXLZPQ5E | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 62

Per altra banda, i tenint en compte que les instàncies europees han de vetllar pel
respecte de l’estat de dret per part de tots els Estats membres de la UE, en aquest
moment, la UE i el Consell d’Europa podrien demostrar que el respecte a l’estat de
dret i als valors democràtics són compromisos indefugibles pels seus membres i que
activen els mecanismes dels que disposen quan consideren que en algun estat no
són respectats.

ACTA DE PLE

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anunciar el dilluns dia 13 de març la
sentència segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la
consulta del 9N. Un procés participatiu on hi van prendre part més de 2,3 milions de
persones, i que va ser judicialitzat per part de l’Estat Espanyol. A Catalunya existeix
una molt àmplia majoria social a favor del dret a decidir, i de la capacitat de
Catalunya per organitzar un referèndum. A diferència d’altres països, l’Estat Espanyol
ha vetat constantment aquest dret reclamat reiteradament per la majoria social i
política catalana. Tot plegat ha comportat diverses conseqüències, la darrer de les
quals és la sentència condemnatòria que ha fet pública avui el TSJC.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

MANIFESTEM:

La Sra. Ordóñez manifesta:
No som ni advocats ni jutges per rebutjar una sentència. Per tant, si algú ha de
rebutjar una sentència no som els membres d’un consistori, sinó altres instàncies
judicials superiors a on poden dirigir-se. El nostre vot és en contra.
El Sr. Inglada manifesta:
Jo trobo bé la moció perquè crec que els actes polítics no s’han de judicialitzar i ja
sabem com està la política últimament que tot s’està judicialitzant i no es pot
consentir, no es pot anar per aquest camí. Per tant, el mes vot és a favor.
La Sra. Berdusan manifesta:

Es dóna compte al Ple de l’informe de la Secretaria Intervenció Municipal, emès en data
28 de juliol de 2017, sobre compliment del període mig de pagament a proveïdors
corresponent al segon trimestre de l’any 2017, que es transcriu seguidament:
“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
SOBRE COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
SEGON TRIMESTRE EXERCICI 2017
Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de conformitat amb la normativa reguladora del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, emeto el
següent
INFORME
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament.
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
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Expedient 565/2017. Donar compte de l'Informe de Intervenció sobre compliment
del període mig de pagament a proveïdors (PMP) 2T 2017

ACTA DE PLE

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Jo també votaré a favor bàsicament perquè sigui el partit que sigui, a mi això no
m’importa, no donaré suport mai a una sentència que vulneri els principis
democràtics i per això estic a favor de la moció.

El període mig pagament, definit en aquest reial decret, mesura l’endarreriment en el
pagament del deute comercial en termes econòmics. Aquest indicador és diferent del
període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot prendre
valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta dies naturals
des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui.

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Banyeres del Penedès

8,69

DETALL

Código de Entidad

09-43-020-AA-000
09-43-020-AV-001

Ratio de
Operaciones
Pagadas *

Entidad
Banyeres del Penedès
F. Josep Cañas

Ratio de
Periodo Medio
Operaciones
de
Pendientes de
Pago Trimestral *
Pago *

13,85

5,19

11,65

-21,19

0,00

-21,19

L’obligació de remissió d’informació a la qual es refereix aquest informe, s’ha de fer per
mitjans electrònics, a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública
habiliti a l’efecte, i mitjançant signatura electrònica.
El compliment d’aquesta obligació s’ha fet en data 28 de juliol de 2017, mitjançant
l’aplicació habilitada a tal efecte a l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb
les Entitats Locals.
El
PMP
també
es
troba
www.banyeresdelpenedes.cat.”

publicat

a

INTERVENCIONS
La Sra. Jané, com a regidora d’Hisenda, manifesta:

la

pàgina

web

municipal

ACTA DE PLE

DADES PMP SEGON TRIMESTRE 2017
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En l’aplicació de la metodologia de càlcul establerta als articles 3, 4 i 5 del RD 635/2014
i d’acord amb les dades informades a l’aplicació de l’Oficina virtual d’entitats locals del
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, el resultat és el següent:

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord amb
l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la
següent informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors.

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les
Administracions Públiques tenen l’obligació de fer públic el seu període mig de
pagament.

Expedient 514/2017. Donar compte del canvi de denominació del Grup
Municipal "CIU" a "PDeCAT"
Es dóna compte al Ple del canvi de denominació del Grup Municipal “CIU” a
“PDeCAT”, d’acord amb la sol·licitud dels regidors presentada en data 30 de juny de
2017, que es transcriu seguidament.
“ Na Núria Figueras Tuset, en Jordi Guasch Bea i na Joana Josepa Fernández Coll,
en virtut de la nostra condició de membres de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, compareixem i com millor s’escaigui en Dret,
MANIFESTEM:
Que, mitjançant el present escrit sol·licitem modificar la denominació del Grup
Municipal de Convergència i Unió “CIU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata
“PDeCAT” en base als següents:
FETS
PRIMER.- A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de
Convergència i Unió obtingué 3 regidors, els quals subscrivim el present escrit.
SEGON.- A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal de
Convergència i Unió, als efectes de la nostra actuació corporativa en els termes
previstos per la normativa aplicable.
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Des de l’equip de govern valorem de manera positiva la gestió que s’està fent de la
tresoreria municipal. És una gestió molt correcta que ha permès atendre amb normalitat
els pagaments a proveïdors. Voldríem remarcar que aquest últim trimestre és el període
mig de pagament més baix des de que és obligada la seva publicació al tercer trimestre
de 2014.

ACTA DE PLE

Per tant, el període mig global de pagament a proveïdors d’aquest segon trimestre de
2017 és de 8,69 dies. Si mirem el detall, a l’Ajuntament de Banyeres seria de 11,65 dies
i a l’organisme autònom Fundació Josep Cañas de -21,19 dies. Per tant, el període mig
global és de 8,69 dies, complint còmodament amb els terminis de pagament establerts
en la normativa vigent que seria de màxim 30 dies.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Així doncs, d’acord amb la normativa vigent, les administracions locals tenen 30 dies per
aprovar la factura des de la data de registre i 30 dies més des de l’aprovació fins al
pagament. El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics
pot prendre valor negatiu si l’administració abona abans que hagin passat 30 dies
naturals des de la presentació de les factures.

TERCER.- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va declarar de
forma explícita la voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual
es troba en fase de liquidació.
QUART.- En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va
aprovar un acord de transitorietat a través del qual l’acció política de CDC
desenvoluparia la nova força política, el partit Demòcrata Europeu Català “PDeCAT”.
Amb els anteriors fets són d’aplicació els següents.
FONAMENTS DE DRET

Altrament, en l’esmenada normativa estatal i autonòmica no s’estableix cap regulació
que impedeixi modificar la denominació d’un grup polític municipal, en aquest sentit,
no es diu tampoc que els grups polítics municipals hagin d’adoptar el mateix nom que
els partits, federacions, etc. Pels quals varen concórrer els seus membres a les
eleccions.
En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació el grup, per un
altre que no es correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la
qual es van presentar com a candidatura a les eleccions locals. En el present supòsit
la federació de Convergència i Unió, formació a través de la qual ens vam presentar,
està en un procés de dissolució, i l’acció política de Convergència Democràtica de
Catalunya s’ha vist substituïda per la nova formació Partit Demòcrata Europeu
Català, el que justifica la legitimitat el canvi de denominació sol·licitat.
SEGON.- El canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap dels Grups
Municipals existents al no ser susceptible de confusió amb cap d’ells. I és subscrit
per tots els membres del grup municipal.
Per l’anterior,
DEMANEM:
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Per bé, que es persegueixi que els grups municipals es configurin a partir de les
candidatures electorals, el nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de les
coalicions electorals i federacions de partits, i que aquestes puguin finalitzar al llarg
del mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els òrgans competents,
respectivament, sense penalitzar als partits polítics que les integrin.

ACTA DE PLE

 Els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
 Els articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 Els articles 23 a 29 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.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

PRIMER.- Els grups polítics municipals els trobem regulats a:

1.- Que, es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti, es tinguin per fetes les
anteriors manifestacions, s’admetin als efectes oportuns, respecte a la nova
denominació del grup municipal.
2.- Que, es doni compte del canvi de denominació al Ple Municipal."
INTERVENCIONS
El Sr. Guasch manifesta:
Evidentment ens donem per assabentats i ens n’alegrem que aquest tema que
consideràvem sense excessiva transcendència s’hagi pogut formalitzar, malgrat els
entrebancs que en un principi s’hi van voler interposar.

Es dóna compte al Ple de les següents actes de la Junta de Govern Local:
1.
2.
3.
4.
5.

Sessió Ordinària de data 8 de juny de 2017.
Sessió Extraordinària de data 22 de juny de 2017.
Sessió Ordinària de data 29 de juny de 2017.
Sessió Ordinària de data 6 de juliol de 2017.
Sessió Ordinària de data 13 de juliol de 2017.
INTERVENCIONS

El Sr. Guasch manifesta:
Reitero el que he dit al començament de tot. Aquestes incidències de format no es
poden acceptar ni donar per bones aquestes actes així redactades.
El Sr. Alcalde manifesta:
Reitero l’existència de l’informe dels serveis informàtics del Consell Comarcal del
Baix Penedès. Aquestes actes es modificaran, és un procés nou i demana
comprensió.

Donar compte dels Decrets

ACTA DE PLE

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
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Vam creure que s’havia fet mal fet i així se’ns va reconèixer des de Tarragona.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

El Sr. Alcalde manifesta:

Decret de Convocatòria del Ple en sessió Ordinària de
data 15 de juny de 2017

PLN/2017/5

2017-0075

14/06/2017

Autoritzar celebració berenar-sopar de Sant Joan (Llar
d’avis)

805/2017

2017-0076

14/06/2017

Retirada pilones Av. Marquesa de Grinyi

783/2017

2017-0077

14/06/2017

Autorització cessió menjador escola per sopar i festa
de fi de curs.

787/2017

2017-0078

14/06/2017

Autorització cessió pista coberta per festa de fi de curs.

813/2017

2017-0079

14/06/2017

Concentració bastonera Cinquè Aniversari.

786/2017

2017-0080

15/06/2017

Delegació de les funcions d’alcaldia per a celebració
de matrimoni civil el dia 27 de juny de 2017.

50/2017

2017-0081

15/06/2017

Autoritzar tall de carrer per celebració de sopar de
Sant Joan.

807/2017

2017-0082

19/06/2017

Llista provisional d’admesos i exclosos de la
Convocatòria per crear una borsa de treball per poder
proveir amb caràcter temporal places d’auxiliar adm.

520/2017

2017-0083

21/06/2017

Autoliquidació Complementària
Catalana de l’Aigua any 2015.

844/2017

2017-0084

21/06/2017

Obres d’enderroc de tota la coberta existent, de
l’immoble situat al carrer Pau Casals, 1.

830/2017

2017-0085

22/06/2017

Convocatòria Junta de Govern Local en sessió
Extraordinària de data 22 de juny de 2017 .

JGL/2017/20

2017-0086

26/06/2017

Comunicació de l’estat del deute a 31/12/2016 tutela
financera.

890/2017

2017-0087

28/06/2017

Modificació del Decret 2017-0076 de data 14 de juny
de 2017 sobre la sol·licitud de retirar pilones a l’Avda.
Marquesa de Grinyi per errada a la part resolutiva.

783/2017

2017-0088

28/06/2017

Sol·licitud subvenció PAM anualitat 2017

233/2016

2017-0089

28/06/2017

Convocatòria Junta de Govern Local en sessió
Ordinària de data 29 de juny de 2017 .

JGL/2017/21

2017-0090

30/06/2017

Avocació i resolució sol·licitud feta per DNI n´º 212-V
de la clau del local de Joves per ser usat per la Colla
del Drac el 8 de juliol de 2017

850/2017

2017-0091

30/06/2017

Ampliació de la Jornada Laboral a la treballadora amb
DNI 425-Z per acumulació de tasques.

902/2017

2017-0092

30/06/2017

Avocació i resolució sol·licitud d’autorització, feta per
DNI. nº 212-V, per celebrar sopar Colla del Drac
juntament amb les altres Colles el 8 de juliol a la pista
poliesportiva i sol·licitud de material públic.

851/2017

2017-0093

30/06/2017

Avocació i resolució sol·licitud feta per DNI nº 212-V
d’autorització per tallar carrer Albert Santó per celebrar
sopar de Festa Major el 7 de juliol de 2017.

853/2017

2017-0094

05/07/2017

Convocatòria Junta de Govern Local en sessió
Ordinària de data 6 de juliol de 2017 .

JGL/2017/22

2017-0095

07/07/2017

Avocació i resolució feta per DNI nº 278-J
d’autorització per tallar carrer Pallisses i Carrer Albert
Santó per celebrar sopar i ball de fi de Festa Major el
12 de juliol de 2017 Societat Nova.

935/2017

2017-0096

12/07/2017

Convocatòria Junta de Govern Local en sessió
Ordinària de data 13 de juliol de 2017 .

JGL/2017/23

Cànon

Agència

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

12/06/2017
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2017-0074

ACTA DE PLE

Es dóna compte al Ple dels decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió
plenària ordinària: del decret 2017-0074 de data 12 de juny de 2017 al decret
2017-0099 de data 27 de juliol de 2017.

2017-0097

13/07/2017

Expedient informatiu sobre
treballadora amb DNI: 058A

de

la

2017-0098

26/07/2017

Assumpció
proposta
Tribunal
qualificador
nomenament com a funcionària de carrera.

i

27/07/2017

Assumpció proposta Tribunal Qualificador de la
convocatòria del concurs oposició per crear una borsa
de treball per poder proveir amb caràcter temporal
places d'auxiliar administratiu en règim laboral.

2017-0099

actuacions

943/2017
194/2017

520/2017

Deixar sense efecte els Decrets 2016-0039 i
2016-0040 sobre Contractació Serveis Tècnics
Municipals

296/2016

2017-0015

6/02/2017

Convocatòria de la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 9 de febrer de 2017

JGL/2017/4

2017-0016

6/02/2017

Dedicació parcial regidor de la Corporació

109/2017

2017-0017

10/02/2017

Contracte menor del subministrament del sistema de
control per als 8 ordinadors d’accés públic i per al
servei WI-FI de la biblioteca (Es ratifica el Decret en
aquesta Junta de Govern Local)

163/2017

2017-0018

14/02/2017

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

JGL/2017/5

20/02/2017

DECRET VÀLID: 2017-0024.
Resolució de l’expedient de baixes per inscripció
indeguda al padró d’habitants per incompliment dels
requisits de l’article 54 del reglament de Població i
Demarcació Territorial

348/2016

2017-0020
ANUL·LAT

20/02/2017

DECRET VÀLID: 2017-0023.
Resolució de l’expedient de baixes per inscripció
indeguda al padró d’habitants per incompliment dels
requisits de l’article 54 del reglament de Població i
Demarcació Territorial.

350/2016

2017-0021

21/02/2017

Inici expedient ordre execució condicionament pins
amb processionària

169/2017

2017-0022

21/02/2017

Convocatòria Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 23 de febrer de 2017.

JGL/2017/6

21/02/2017

Resolució de l'expedient de baixa per inscripció
indeguda al padró d'habitants per incompliment dels
requisits de l'art. 54 del reglament de població i
demarcació territorial

350/2016

22/02/2017

Resolució de l’expedient de baixes per inscripció
indeguda al padró d’habitants per incompliment dels
requisits de l’art. 54 del Reglament de població i
demarcació territorial. 348/2016

348/2016

2017-0025

22/02/2017

Resolució de l’expedient de renovació, o caducitat, de
les inscripcions padronals corresponents a les
persones estrangeres no comunitàries sense
autorització de residència permanent. 357/2016

357/2016

2017-0026

22/02/2017

2017-0019
ANUL·LAT

2017-0023

2017-0024

Resolució de l’expedient de baixes per inscripció
indeguda al padró d’habitants per incompliment dels
requisits de l’art. 54 del Reglament de població i

82/2016

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

2/02/2017
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2017-0014

ACTA DE PLE

A continuació, es relacionen els decrets del número 2017-0014 de data 2 de febrer de
2017 al número 2017-0039, de data 5 d’abril de 2017, que es van donar compte al
Ple ordinari de data 20 d’abril de 2017 però que per problemes en el document de
l’acta de la sessió no eren visibles quan es va signar l’acta electrònicament a través
de l’aplicació Gestiona.

demarcació territorial. 82/2016
2017-0027

23/02/2017

Serveis extraordinaris fora de la jornada laboral
efectuats pel personal laboral de l’Ajuntament durant
els mesos de gener i febrer 2017.

63/2017

2017-0028

24/02/2017

Aprovació nòmines corresponents al mes de febrer
2017

221/2017

2017-0029

27/02/2017

Devolució del Pagament indegut

242/2017

2017-0030

1/03/2017

Convocatòria de la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 2 de març de 2017.

JGL/2017/7

2017-0031

8/03/2017

Convocatòria de la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 9 de març de 2017.

JGL/2017/8

2017-0032

15/03/2017

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

JGL/2017/9

2017-0033

16/03/2017

Aprovació del
2018-2020

2017-0034

20/03/2017

Resolució de l’expedient de baixes per inscripció
indeguda al padró d’habitants per incompliment dels
requisits de l’art. 54 del Reglament de població i
demarcació territorial. 351/2016

351/2016

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

2017-0036

29/03/2017

Convocatòria de la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 30 de març de 2017.

JGL/2017/11

2017-0037

30/03/2017

Convocatòria del Ple en sessió extraordinària de data
4 d’abril de 2017

PLN/2017/3

2017-0038

31/03/2017

Resolució de l’expedient de baixes per inscripció
indeguda al padró d’habitants per incompliment dels
requisits de l’art. 54 del Reglament de població i
demarcació territorial.

82/2016

2017-0039

05/04/2017

Convocatòria de la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 6 d'abril de 2017

JGL/2017/12

mig

termini

329/2017

INTERVENCIONS
La Sra. Ordóñez manifesta:
En relació al decret número 2017-0088, sobre la sol·licitud de subvenció del PAM
2017, suposem que ja teniu els projectes i ja sabeu el què heu de fer.
El Sr. Alcalde manifesta:
Sí, tenim la reforma i ampliació de local per per biblioteca i serveis socials, amb un
preu de 115.427,85 euros i una subvenció d’un 90%. Tenim la reparació de la coberta
al centre cívic, amb un valor de 38.931,06 euros i una subvenció del 76% i es
demana per despesa corrent una subvenció de 77.972,36€ pel servei de neteja viària
i manteniment de jardins. Amb un total destinat a Banyeres de 217.264 euros.
Abans de passar a precs i preguntes, i atenent a l’article 91.4 del ROF, l’Alcalde sotmet
a debat i votació la moció presentada pel grup municipal PDeCAT per manifestar
l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, un cop ja s’ha votat a l’inici d’aquesta
sessió la seva inclusió per urgència a l’ordre del dia.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

a
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pressupostari

ACTA DE PLE

pla

Expedient 825/2017. Moció del grup municipal PDeCAT per manifestar l'adhesió
al Pacte Nacional pel Referèndum
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, dels grups BNY (3), ICV (1) i PDeCAT (3); En
contra: 2, del grup PSC (Sres. Anna Ordóñez Rivero i
Marian Sainz López); Abstencions: 1 del grup BNY (Sr.
Joan Roig Soria); Absents: 0

Es dóna lectura per part del portaveu del grup municipal PDeCAT de la part resolutiva
d’aquesta moció, presentada en data 10 de maig de 2017. A continuación, es
transcriu la totalitat del text de la moció:

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest
expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern pel poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al
llarg de temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que
les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui
recull de voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeis
el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant
un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’explessió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
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El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en
el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per
Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Damases, Carme-Laura
Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.

ACTA DE PLE

MANIFESTEM:

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

“Na Núria Figueras Tuset, en Jordi Guasch Bea i na Joana Josepa Fernández Coll,
en virtut de la nostra condició de membres de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, compareixem i com millor s’escaigui en Dret,

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses,
ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords
eficaços.

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat
espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que
s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plorar i en igualtat de condicions
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 25 de juliol de
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el
mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda del Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la
ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel
Referèndum.
Per tot això, proposem al Ple Municipal els següents acords:
PRIMER.- Manifestar l’adhesió el PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
SEGON.-

Subscriure

el

contingut

del

manifest

PACTE

NACIONAL

PEL

ACTA DE PLE

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i
acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
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Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per
la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i
efectiu.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Per tot això:

REFERÈNDUM.
TERCER.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
QUART.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AM) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT
La Sra. Ordóñez manifesta:

Amb el tractament d’aquest assumpte pel Ple es deixa complert, respecte de la
proposta, allò disposat a l’article 106.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, Text refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

C) PRECS I PREGUNTES

El Sr. Alcalde respon a algunes preguntes plantejades en anteriors sessions de ple,
sobre els següents temes:
1) Reparcel·lació Boscos, sobre redacció d’addenda.
2) Avaries a la xarxa d’aigua de la urbanització de Casa Roja, pendent d’informe
de l’arquitecte sobre possible existència de conveni.
3) Recepció de les obres de la urbanització de Casa Roja.
4) Voreres del municipi.
5) Aprovació del pla parcial d’EQ Esteve, que no s’ha pogut incloure a l’ordre del
dia d’aquesta sessió per manca d’un informe Tècnic.
6) Aparcament dels camions al municipi.
El Sr. Guasch pregunta sobre els següents temes:
1) Neteja de façanes particulars amb fons municipals.
2) Publicació del vídeo de gravació de les actes de Plens.

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

Sotmesa a votació, no s’aprova la seva inclusió, per urgència, a l’ordre del dia de la
sessió.
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L’alcalde, tal i com ha manifestat a l’inici de la sessió i fent ús de l’article 91.4 del ROF,
pregunta als grups polítics si volen sotmetre al Ple algun punt no inclòs a l’ordre del
dia. El grup municipal PDeCAT demana sotmetre a votació la inclusió a l’ordre del dia
d’aquesta sessió de la moció referent a la cessió d’espais municipals per la celebració
del referéndum de data 1 d’octubre d’enguany.

ACTA DE PLE

Nosaltres votarem sempre en contra de tot el que no sigui legal.

3) Llicència d’obres per tancament finca destinada a hort a Casa Roja.
La Sra. Ordóñez manifesta:

Les respostes de l’Alcalde, debats i altres comentaris queden reproduïts en el cd en
format àudio que s’acompanya a aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ACTA DE PLE

1) Pla estratègic per Banyeres amb el tema de l’ocupació.
2) Problema de civisme causat pels excrements dels gossos.
3) Abast del conveni existent entre l’Ajuntament i els Mossos d’Esquadra.
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La Sra. Ordóñez pregunta sobre els següents temes:

Número : 2017-0005 Data : 04/09/2017

1) Entenc que totes les preguntes que s’havien de contestar de plens anteriors,
l’única que ens fa referència és la dels camions. Esperem que als pròxims
plens ens pugui contestar alguna més.
2) Queixa del nostre grup perquè se’ns comunica que donada la baixa mèdica del
Secretari Interventor Tresorer el dia 17 de juliol, i per manca de personal que el
pogués substituir en les seves funcions, no es podia celebrar el Ple de data 20 de
juliol, llavors se’ns proposen dues dates, el 3 o el 31 d’agost. Degut a que estem
en període de vacances al grup municipal ens anava millor el 31 d’agost i així ho
vam comunicar al Sr. Alcalde el qual, ens comenta que hi ha urgència per
l’aprovació de temes d’obres que tenen límit en temps i terminis a complir i com
que ja estaven preparats, s’havia de celebrar el dia 3 d’agost. Rebuda la
convocatoria del Ple trobem a faltar aquests punts a l’ordre del dia.

